SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Uzavřená mezi :
Stránská Petra
Fritzova 322/4,Třešť 58901 IČO:72526572 DIČ:CZ7962264354
e-mail: petra.lubor@seznam.cz
bankovní spojení:česká spořitelna Jihlava č.ú.:643940063/0800
(dále jen poskytovatel)
Var.symbol pro trvalý příkaz:
a
Jméno Příjmení :
Adresa:

(dále jen uživatel)

1.Předmět smlouvy
Poskytovatel služeb umožní uživateli prostřednictvím koncového bodu vlastní sítě
přístup do sítě internet.Uzel této sítě je vlastněn a spravován poskytovatelem služeb.

2.Rozsah poskytovaných služeb
Linka
Mbit ,agregovaná,bez limitu přenesených dat.
Přístup je možný v kteroukoliv denní nebo noční dobu.
3.Účtování a úhrady
3.1. Za aktivaci služby dle čl.2.zaplatí uživatel poskytovateli jednorázově aktivační
poplatek ve výši
Kč.Placeno hotově při podpisu smlouvy.
3.2. Za poskytování služeb dle čl.2 bude uživatel platit poskytovateli služeb paušální
částku
Kč měsíčně.Splatnost této částky je vždy k 15tému dni v měsíci.
3.3. V případě,že prodlení úhrady dle této smlouvy bude delší než 30 kalendářních
dnů,má poskytovatel právo pozastavit plnění této smlouvy do doby,než budou
dlužné částky partnerem uhrazeny.
3.4. Plnění smlouvy nebo poskytování služby se obnoví za předpokladu,že uživatel
uhradí v plné výši veškeré dlužné částky do 30 kalendářních dnů ode dne
pozastavení plnění smlouvy nebo poskytování služeb.V opačném případě
může poskytovatel odstoupit od smlouvy.

4.Povinnosti poskytovatele
4.1. Poskytovatel odpovídá za kvalitní provoz,kontrolu a údržbu svého technického
zařízení určeného k zajištění předmětu této smlouvy pro uživatele.
Poskytovatel neodpovídá za vznik poruch,závad nebo nefunkčnosti v
provozu v případech,že k těmto stavům došlo následkem neodborného
nebo neoprávněného zacházení uživatele nebo jinými osobami se zařízením,
umístěných v objektech užívaných uživatelem.Jinou osobou se rozumí osoba,
která nepatří mezi zaměstnance(pracovníky) uživatele ani dodavatele.ani není
ve smluvním vztahu s poskytovatelem z hlediska servisu či oprav zařízení.
4.2. Poskytovatel je povinnen určit servisní telefonní čísla,na kterých bude přijímat
hlášení uživatele a požadavky ohledně provozu a příslušně reagovat na
vzniklou situaci.Pracovníci poskytovatele zde mohou okamžitě řešit vzniklé
problémy a poruchy,které svou podstatou ohrožují funkčnost systému,
zajišťují záruční i pozáruční servis,základní konzultace a poradenství.
4.3. Poskytovatel je zavázán považovat veškeré údaje související s poskytováním
služby za důvěrné a tudíž nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.Poskytovatel
se zavazuje,že nezneužije data přenášená uživatelem,ani je neposkytne
třetí osobě.Poskytovatel se zavazuje,že bez souhlasu uživatele nezveřejní
ani neposkytne třetí osobě statistické údaje,týkající se provozu uživatele.
4.4. Poskytovatel neručí za újmu na celistvosti a důvěrnosti přenášených dat,
pokud k ní dojde mimo jeho systém.
5.Povinnosti uživatele
5.1. Pověření zástupci uživatele bodou hlásit požadavky,případné poruchy,problémy
a nedostatky na servisní tel.čísla poskytovatele.
5.2. Uživatel nesmí při využívání služeb zasahovat do výpočetního systému sítě
poskytovatele jiným než dohodnutým způsobem,zejména se nesmí pohybovat
v jiných než jemu zpřístupněných adresářch a nesmí používat systémových
příkazů,kterými by měnil nastavení nebo funkci systému.
5.3. Uživatel nesmí využít služby k přenosu nebo zveřejnění informací,jejichž
obsah by byl v rozporu s právními předpisy platnými v ČR.
5.4. Uživatel může přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených
dat,např.šifrováni nebo kódování.Musí tak však učinit způsobem
kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele ,tzn.musí
zachovat možnost přenosu těchto dat.
5.5. Uživatel se zavazuje využívat výhradně přidělenou IP adresu uvedenou
v dodatku smlouvy,neposkytne své údaje další osobě a nebude využívat
údaje dalších účastníků.

6.Různé
6.1. Poskytovatel neodpovídá uživateli za nepřímé či následné škody,za ušlý zisk
a ani za jiné ekonomické ztráty,jež jsou důsledkem poskytovaných služeb
(např.za škody vzniklé nedostatečným zabezpečením dat uživatele při
práci v síti internet,za škody vzniklé poruchami apod.).

6.2. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při
nezbytných přestavbách technického zařízení ,měření či při odstrańování
poruch,a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných
opatření či jiného důležitého obecního zájmu.Pokud je to možné v
dostatečném časovém předstihu uživatele vyrozumí.
6.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena kteroukoli
smluvní stranou.Výpověď musí být zaslána doporučeným dopisem.
V případě pochybností nebo sporu je za den doručení považován třetí
pracovní den po dni odeslání výpovědi.
6.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné,není tím dotčena
platnost zbývajících ustanovení.
6.5. Obě strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění
smlouvy.Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení
a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
6.6. Obě strany budou vykládat tuto smlouvu v dobré míře.Pokud by platnost
některého ustanovení této smlouvy byla omezena zákonem,smluvní
strany budou jednat tak,jako by ostatní ustanovení zůstala v platnosti
a dotyčné ustanovení bylo nahrazeno takovým,které bude v souladu
s platným právem a bude vytvářet podmínky pro plnění smlouvy.
6.7. Podmínky dohodnuté v této smlouvě se považují ve smyslu §271obchodního
zákoníku za důvěrné.
6.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou dodatků ke smlouvě.
6.9. Všechny dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být
stvrzeny oprávněnými zástupci smluvních stran.
6.10. Tato smlouva obsahuje k datu podpisu dodatek č.1 -"servisní ujednání",
které obsahuje i specifické kontakty na pracovníky poskytovatele.
6.11. Smluvní strany prohlašují,že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a
svobodné vůle.Autentičnost této smlouvy stvrzují vlastoručním podpisem.
6.12. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních,z nichž každé má platnost
originálu.Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovením
této smlouvy.

v Třešti dne

…………………………………….
Poskytovatel

……………………………………….
Uživatel

Dodatek č.1:Servisní ujednání
1.Předmět dodatku
Poskytovatel se zavazuje provádět pro uživatele:
servisní práce a servisní činnost na zařízení dodané poskytovatelem
dodávky náhradních dílů
zajištění oprav dílů
konzultace a poradenství týkající se předmětu smlouvy.
2.Cena a platební podmínky
2.1. Zdarma jsou servisní služby a práce vyplývající ze smlouvy údržba a standardní
servis zařízení v majetku poskytovatele po celou dobu trvání smlouvy vyjma prací
a služeb dle čl.2.2.tohoto dodatku.
2.2. Placené servisní služby a práce jsou práce objednané uživatelem nad rámec
smlouvy opravy závad hardware ve vlastnictví poskytovatele způsobených
neodbornou manipulací osob,které nejsou pracovníky poskytovatele ani pro
něj neprovádějí práce na smluvním základě.
2.3. Cena servisních prací se stanovuje 450,-Kč za hodinu práce technika.
2.4. V ceně za servisní činnost není zahrnut materiál ani náhradní díly .
3.Ostatní ujednání
3.1. Pro servisní služby se sjednávají následující termíny.jejichž dodržení se
považuje za včasné provádění servisní činnosti:
v případě poruchyse dostaví pověřený pracovník poskytovatele k uživateli bez
zbytečného odkladu a zahájí práce na opravě zařízení resp.minimalizaci dopadu
poruchy maximálně do 24 hodin od nahlášení poruchy.Pokud bude nefunkčnost
služby delší než 5 po sobě jdoucích pracovních dnů může uživatel uplatnit nárok
na slevu 10% z měsíční ceny služby.V případě nefunkčnosti služby delší
než 20 kalendářních dní má uživatel nárok odstoupit od smlouvy.
3.2. Uživatel není oprávněn činit jakékoliv změny na zařízení,které zabezpečuje
plnění služeb dle smlouvy či změny v jeho instalaci a konfiguraci bez předchozího
upozornění poskytovatele(tím je míněno např.přemisťování,změny konfigurace,
doplňování a odebírání zařízení apod.).
3.3 Sjednané služby poskytovatele se výhradně týkají zařízení instalovaných
poskytovatelem ,nebo poskytovatelem odsouhlasenou třetí osobou.
3.4. Poskytovatel odpovídá za včasné a řádné provádění servisní činnosti,tj.v
době přiměřené povaze díla a v kvalitě umožňující bezporuchové užívání
zařízení uživatelem.
Kontakty
Stránský Lubor:602832711
Stránská Petra:723685390
email: petra.lubor@seznam.cz
ICQ:346663782

