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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K

INTERNETU

uzavřena podle § 536 a násl. obchodního zákoníku
číslo smlouvy:
SMLUVNÍ STRANY
Uživatel:

Jméno, příjmení fyzické osoby
/Obchodní firma či název:
Bydliště
/Sídlo či místo podnikání:
PSČ, Obec:
IČ:
DIČ:
zapsaný (á): neuvedeno
zástupce v jednáních:
e-mail:
telefon:

Poskytovatel:

603926958
776605488

GSM:

Novák Adam – WiNet
Bezejmenná 633/5, 353 01 Mariánské Lázně
IČ: 70725896 DIČ: CZ7907294637
Bankovní spojení:
GE Money, č.ú. 209358679/0600
Zástupce v jednáních: Novák Adam
tel.603926958
tel.776605488
e-mail: admin@wi-net.cz
Místo podnikání:

Článek I. Předmět plnění
Předmětem této smlouvy je zprostředkování připojení k Internetu připojením do
bezdrátové sítě Poskytovatele (dále jen „Služba“). Uživatelem zvolená služba dle
aktuálního ceníku (příloha smlouvy č. 1) Poskytovatele je uvedena v „Článku VII.
Technická specifikace“.

Článek II. Práva a povinnosti účastníků
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Uživatel je vlastníkem autorských práv a práv příbuzných k údajům a informacím (dále
jen data) jím vložených do sítě poskytovatele a dále do sítě Internet a dává přitom
Poskytovateli svolení, aby tato data přenášel v Internetu a to i prostřednictvím
třetích osob.
Poskytovatel je oprávněn vytvářet provozní elektronický registr se statistickými
záznamy (např. množství přenesených dat apod.), což je dokladová část informující o
uskutečněných operacích Uživatele ve vztahu k Poskytovateli. Uživatel k tomu dává
Poskytovateli souhlas.
Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci Služby, ani za případné
porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci Služby.
Uživatel je povinen užívat Službu tak, aby nebyl porušován nebo obcházen zákon a aby
užívání nebylo v rozporu s dobrými mravy.
Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu, kterou způsobí Poskytovateli tím, že při
použití Služby poruší zákon nebo tuto smlouvu.
Uživatel smí používat pouze Poskytovatelem přidělený IP adresní rozsah.
Uživatel je povinen řádně a včas hradit veškeré poplatky spojené s využíváním Služby.

Článek III. Cena, platební podmínky a trvání smlouvy
1.

2.
3.

4.

Cena za Službu je stanovena dohodou smluvních stran paušální částkou hrazenou měsíčně
dle aktuálního ceníku (příloha smlouvy č. 1)
a to ve výši
,-Kč s DPH (dále jen
„měsíční paušál“). Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, a to s účinností ode dne
podpisu této smlouvy. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí nebo dohodou obou
smluvních stran. Podmínky ukončení smlouvy a výpovědní lhůty jsou uvedeny ve
„Všeobecných podmínkách poskytování telekomunikačních služeb“ (příloha smlouvy č. 3,
odstavec 8. a 9.), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje vždy k prvnímu dni v měsíci v daném kalendářním roce vystavit
uživateli Platební kalendář na daný kalendářní rok s vyznačením výše částky dle
smluvního měsíčního paušálu, data splatnosti a VS.
V případě neuhrazení ceny za Službu nebo neuhrazení ceny za zřízení Služby do pěti dnů
po termínu splatnosti bude Služba Poskytovatelem odpojena. Poskytovatel následně
provede nové připojení služby až po zaplacení dlužné částky. Opětovné připojení Služby
je Poskytovatelem zpoplatněno částkou 500,-Kč bez DPH.
Dočasné pozastavení služby ze strany uživatele, je možné pouze se souhlasem
poskytovatele a následná reaktivace služby je zpoplatněno částkou 500,-Kč bez DPH.
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Článek IV. Odpovědnost za vady
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Uživatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality služeb a prací bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce Poskytovatele
dle článku I. této smlouvy.
Uživatel je povinen zajistit na své straně a svými prostředky Poskytovateli možnost
zjistit kvalitu připojení. V případě, že tak Uživatel neučiní, bude Poskytovatel
službu považovat za funkční.
Poskytovatel je povinen oprávněnou vadu kvality služeb a prací neprodleně a bezúplatně
odstranit. Pokud by se jednalo o vážnou a rozsáhlou závadu, bude termín opravy
stanoven na základě oboustranné dohody.
Poskytovatel neodpovídá za vady výpočetní techniky vzniklé nedodržováním správných
postupů ovládání výpočetní techniky či zavirováni PC Uživatelem. Odstraněním těchto
vad není předmětem této smlouvy a veškeré náklady spojené s odstraněním těchto vad
bude zvlášť fakturováno.
Poskytovatel nenese odpovědnost za vady spojení a sníženou kvalitu připojení
související s nepříznivými povětrnostními podmínkami, protože se jedná o vlastnost
použité technologie, kterou nelze nijak ovlivnit.
Poskytovatel si vyhrazuje právo bez oznámení přerušit dodávku konektivity na dobu jenž
nepřesáhne v součtu 45 minut denně, kdykoliv si to vyžádá servisní zásah (údržba
upgrade zařízení, přepojení konektivity na trase, přeložení kabeláže, anténních svodu
a podobně). Delší výpadky budou uživateli oznámeny dostatečně včas, případně
neprodleně po výpadku, který není zaviněn, nebo nebyl plánován Poskytovatelem, a budeli to možné budou plánované servisní práce na zařízeních Poskytovatele probíhat v době
slabého provozu, případně po dohodě s Uživateli, kterých se výpadek dotkne.
Ochrana před útokem z Internetu a vnitřní sítě, například instalací osobního firewallu
je záležitostí uživatele.

Článek V. Práva a povinnosti z hlediska užívání
Poskytovatel Služby garantuje kvalitu Služby až k poslednímu aktivnímu prvku v síti
poskytované Služby.

Článek VI. Ostatní ujednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obě strany se zavazují v průběhu účinnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího
předmětu.
Případné spory obou stran se budou přednostně řešit vzájemnou dohodou.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků řádně
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany se dle ust. § 262 obchodního zákoníku dohodly na tom, že vztahy z této
smlouvy se řídí obchodním zákoníkem.
Zaplacením se podle této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet
Poskytovatele.
Uživatel dále prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen se
všeobecnými podmínkami provozu poskytovatele, které jsou přílohou této smlouvy.
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednou vyhotovení.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy
Příloha č. 1 Aktuální ceník Poskytovatele
Příloha č. 2 Platební kalendář
Příloha č. 3 Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

Článek VII. Technická specifikace, kontakty
IP adresa přidělená uživateli:
Maska sítě:
Výchozí brána:
Primární DNS server:
Sekundární DNS server:
SMTP server pro elektronickou poštu:
Přihlašovací údaje pro elektronickou poštu:
Koncové zařízení:
Způsob vlastnictví koncového zařízení:
Uživatelem zvolená služba:
tel:
V Mar. Lázních
Uživatel:

Poskytovatel:
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