Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací a připojení k síti Internet
Číslo smlouvy (variabilní symbol):
Uzavřená mezi

Provozovatel služby
Nej.cz s.r.o.
IČO: 032 13 595 DIČ: CZ03213595
bankovní spojení: 2900508669/2010

Provozovna: Hlavní třída 564/81, 708 00 Ostrava-Poruba
Tel: +420 599 999 555,SMS servis: +420 604 767 822
http://www.poruba.net,http://www.nej.cz info@poruba.net
a

Uživatel služby
Jméno uživatele:
Adresa:
Umístění technologie
Údaje pro fakturaci (trvalé bydliště, pokud se liší)
Adresa:
E-mail:

Telefon:

E-mail:
Narozen(a):
Č. bytu:

Patro:
Název:
IČO:

DIČ:

1. Oprávnění poskytovatele
Společnost Nej.cz s.r.o. je poskytovatelem služeb elektronických komunikací v rozsahu osvědčení č.4045 vydaného Českým telekomunikačním úřadem v Praze pod č.j.8323/2008-638 dne
1.prosince 2015. Společnost Nej.cz s.r.o. je uživatelem optické sítě lokalizované podle jednotlivých katastrálních území. Společnost Nej.cz s.r.o. je na základě Smlouvy o poskytování
služeb elektronických komunikací s provozovatelem převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů na základě Rozhodnutí o registraci č.j.zem/8157/08 sp.zn.2008/1537/zem/RIO
vydaného Radou pro rozhlasové a televizní vysílání dne 16.12.2008, společností RIO Media a.s., opravněno šířit ve vlastní optické síti a nabízet koncovým zákazníkům využívání dvou
televizních balíčků v rámci jednoho paušálního poplatku.

2. Předmět smlouvy (služby jsou blíže specifikované v bodu 3.)
1. Prostřednictvím vlastní optické sítě se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli
a) službu připojení k síti Internet.
b) IPTV -tj. možnost využívání digitální televize.
2. Uživatel těchto služeb se zavazuje včas a řádně uhradit poskytovateli cenu poskytovaných služeb.
3. Cena plnění je hrazena uživatelem jednou splátkou, nejpozději do 5.dne běžného měsíce na účet poskytovatele vedený
u Fio banka a.s., číslo účtu 2900508669/2010, variabilním symbolem je číslo této smlouvy uvedené shora.

3. Cena jednotlivých služeb a její úhrada.
Služba

Cena za jednotku

Celkem

Množství

Cena celkem

Kč

3.1. Způsob úhrady služeb
Shora uvedená cena poskytovaných služeb již obsahuje 21% daně z přidané hodnoty, tzn., že se jedná o cenu konečnou za jeden kalendářní měsíc. V případě,
že je služba spuštěna v průběhu měsíce, uhradí uživatel poměrnou část paušálního poplatku služby za tento měsíc.

4. Doba trvání smlouvy
Vybrané služby dle této smlouvy jsou poskytovány uživatelům na dobu určitou 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy, s tím, že po uplynutí sjednané doby
trvání smlouvy se doba trvání smlouvy mění na dobu neurčitou přičemž tuto smlouvu je možno vypovědět písemnou formou v jednoměsíční lhůtě, která počíná
běžet od prvního dne měsíce následujícího poté, kdy výpověď obdržel druhý účastník smlouvy.Neuhradí-li uživatel dohodnutou cenu služby sjednané touto
smlouvou za dobu dvou měsíců, dopustí se tím hrubého porušení této smlouvy. Provozovateli služby v důsledku tohoto porušení vzniká právo od této smlouvy
odstoupit. Vedle toho mu dále vzniká právo na smluvní pokutu ve výši 20% z ceny plnění za celé, z příčin na straně uživatele nesplněné období, na které bylo
sjednáno poskytování služby. Při výpočtu smluvní pokuty nebude v ceně zohledněna jakákoli sleva či výhoda, která se účastníkům poskytuje za podmínky
bezproblémového trvání smlouvy.V ostatním pak platí Všeobecné obchodní podmínky poskytování telekomunikačních služeb Telconet s.r.o. , které jsou
zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele http://www.poruba.net. Uživatel podpisem této smlouvy zároveň akceptuje znění těchto Všeobecných
obchodních podmínek.

5. Ostatní ustanovení
1. V případě poskytování služeb IPTV tzn. digitální televize, bude mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřen dodatek č.1) k této smlouvě.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy.
3. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel údaje obsažené v této smlouvě zpracovával dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb. a zpracovával a užíval pro
interní a marketingové potřeby.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.
5. Podpisem této smlouvy ze zároveň zrušují veškeré předchozí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a připojení k síti internet.
6. Pokud nebudou služby uhrazeny ve splatnosti, ani v náhradním termínu uvedeném v upozornění na dlužnou platbu,
může být uživateli dočasně omezen přístup k internetu a za pozdní úhradu služby účtována smluvní pokuta ve výši 100 Kč.
7. Nepožáda-li uživatel služby o vrácení přeplatku, pak souhlasí s tím, aby byl přeplatek použit na úhradu pohledávek v následujícím období

6. Podpisy smluvních stran
Za Provozovatele služby

Za Uživatele služby

Podpis:

Podpis:

Datum podepsání smlouvy:

