SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
OnlineNET s.r.o, Zbožíčko 51, 28925-Straky
IČO: 05842191 (dále jen „poskytovatel“)
A

Jméno / Firma…………………………………………………………………………….
Trvalé bydliště / Fakturační adresa………………………………………………
Telefon……………………………… Email……………………………………………..
IČO…………………………………… DIČ ……………………………………………….
Dále jen „Účastník“

Předmět smlouvy

.

Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Účastníkovi soubor telekomunikačních služeb (dále
jen „Služba“) spočívající v připojení Účastníka k síti internet, aby za podmínek uvedených v této Smlouvě a ve Všeobecných
obchodních podmínkách měl Účastník přístup k síti internet a závazek Účastníka zaplatit za poskytování této Služby sjednanou
cenu. Všeobecné obchodní podmínky jsou umístěny na firemních stránkách. Obě strany podpisem této Smlouvy výslovně
uznávají závaznost Všeobecných podmínek a zavazují se jimi řídit. Běh Služby a počátek provozu za sjednanou cenu začíná
prvním dnem následujícího měsíce od data uvedeného v Předávacím protokolu jako „Datum zahájení provozu“.

Cena a platba za službu

.

Cena za službu je uvedena v Předávacím protokolu. Cena se skládá z jednorázového zřizovacího poplatku, zahrnující
instalaci potřebného technického vybavení pro poskytování Služby a aktivaci tohoto zařízení, stejně jako aktivaci zařízení na
straně Poskytovatele a pravidelné měsíční platby odpovídající zvolené službě specifikované v předávacím protokolu. Poskytovatel
je oprávněn cenu jednostranně a odpovídajícím způsobem upravit v případě změn příslušných zákonných sazeb daně z přidané
hodnoty. Cena za poskytovanou službu se hradí předem na dobu jednoho měsíce na účet Poskytovatele vedený u Moneta bank
číslo:

169010933/0600

variabilní symbol …………………..........................

nebo na jiný bankovní účet, který Poskytovatel Účastníkovi případně písemně sdělí a to nejpozději do 25 dne měsíce na měsíc
probíhající. V případě ukončení platnosti smlouvy nebo odstoupení od smlouvy je Účastník povinen uhradit veškeré pohledávky
vůči Poskytovateli, které vyplývají ze smlouvy v době její platnosti a není nárok na vrácení aktivačního poplatku. V případě, že
měsíční platba za poskytované služby bude mít zpoždění více jak 10dní oproti datu splatnosti uvedené na faktuře nebo ve
splátkovém kalendáři dojde k odpojení poskytované služby. Tato bude opět zapojena do 3. Dne po úhradě dlužné částky a
úhradě reaktivačního poplatku 500,-Kč (včetně DPH) na účet Poskytovatele. Opoždění platby se úročí částkou ve výši 0,05% za
každý započatý den prodlení, nejméně však 50. -Kč

Zařízení pro provoz Služby

.

Účastníkovi mohou být pro provoz Služby zapůjčeny do užívání technická zařízení, která jsou nutná pro provoz
sjednané služby. Tato technická zařízení, dále jen „Zařízení“, jsou majetkem Poskytovatele. Přesná specifikace zapůjčeného
„Zařízení“ je uvedena v Předávacím protokolu. Účastník se zavazuje umožnit poskytovateli přístup k „Zařízení“, pokud je
umístěno v prostorách volně nepřístupných a ve správě Účastníka, a zajistit potřebnou součinnost pro případ opravy, údržby či
revize „Zařízení“. Při ukončení této smlouvy je „Zařízení“ stále majetkem Poskytovatele a se Účastník zavazuje bez zbytečného
odkladu a na vyzvání Poskytovatele umožnit Poskytovateli přístup k „Zařízení“, pokud je umístěno v prostorách volně
nepřístupných a ve správě Účastníka a umožnit mu tak jeho demontáž a převzetí.

Společná a závěrečná ustanovení

.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpověď je možná s výpovědní lhůtou 30 dnů bez udání
důvodu.Výpovědní lhůta začíná běžet ode dne doručení výpovědi straně druhé. Uživatel prohlašuje, že jsou mu známy
Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Reklamace a hlášení
poruch je možná na telefonních číslech a nebo na email uvedený v předávacím protokolu. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem
podpisu obou smluvních stran. Účinnosti však nabývá až podepsáním Předávacího protokolu. Tato Smlouva je sepsána v českém
jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení Poskytovatel.

V………………………………….Dne………………………………
Za Účastníka……………………………………………

Za Poskytovatele…………………………………………

Předávací Protokol

Služba
Internet
Televize

ANO
ANO

Internet
Televize

STB

Internet
Tarif

NE
NE

MAC

Instalovaná Technologie
: : : : : :

SN

MAC

: : : : : :

SN

Inzerovaná Rychlost
down / up

Ip Adresy

Rychlost max.
down / up

Maska
255.255.255.0

Běžná rychlost
down / up

Brana

Minimální rychlost
down / up

DNS
81.19.33.2
8.8.8.8

Server pro odchozí poštu SMTP : smtp.onlinenet.cz
Měsíční platba
Internet :
Televize :
Měsíční cena celkem :

Roční Platba s 10% slevou

ANO/NE

Zákazník poskytuje osobní údaje v nezbytném rozsahu pro potřeby uzavření smluvního vztahu.
Tyto údaje slouží pouze pro tento smluvní vztah a nebudou dále poskytovány třetím stranám.
Dobrovolné poskytnutí osobních údajů stvrzuje zákazník svým podpisem.

Datum.......................................
Podpis.......................................

Datum Instalace

Technik

Službu převzal

V případě poruchy nebo dotazů TEL: 775 277 611, Info@onlinenet.cz , www.onlinenet.cz

