Číslo smlouvy (VS)

Smlouva o poskytování služby a připojení k síti Internet
Smluvní strany:

Poskytovatel služeb v elektronických komunikacích na základě osvědčení ČTÚ (č. 3735)
Radek Bouček, Opavská 358, Horní Benešov, 793 12, IČ: 88031489
Číslo účtu

2000177243/2010

Kontakt

+420 607 972 792

ntb.lcd@seznam.cz

www.ntb-lcd.cz

dále jen „Poskytovatel“

Telefon
Jméno a příjmení
E-mail
Datum narození
Místo pobytu (dle OP)
Jednající
dále jen“Účastník“

1. Předmět smlouvy:
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zřízení a provozování sítě Internet pro Účastníka a závazek Účastníka zaplatit
dohodnuté ceny Poskytovateli dle podmínek smlouvy.

2. Cena a parametry služby:
Tarif č.

Rychlost přenosu

Měsíční cena

Měsíční cena služby je dohodnuta dle ceníku Poskytovatele. Aktuální ceník je umístěn na www.ntb-lcd.cz. Účastník se s ceníkem
seznámil před uzavřením smlouvy. Poskytovatel není plátcem DPH. Účastník se dále zavazuje uhradit Poskytovateli jednorázový
poplatek za zřízení a instalaci přípojky k síti Internet v den podpisu smlouvy ve výši 2000 Kč.

Ceník poskytovatele:
Tarif č.1 3mb/1mb 250 Kč měsíčně
Tarif č.2 6mb/1mb 300 Kč měsíčně
Tarif č.3 10mb/2mb 450 Kč měsíčně
3. Platební podmínky:
Účastník se zavazuje zaplatit měsíční cenu za službu:
a) na č. ú. 2000177243/2010, jako VS uvede ……………… nebo;
b) hotově oproti pokladnímu dokladu poskytovatele.
Měsíční cena je splatná k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy Poskytovatel obdrží
celou dohodnutou cenu. V případě, že Účastník nezaplatí v daném termínu za poskytovanou službu, bude do 3 dnů písemně
upozorněn Poskytovatelem. Pokud přesto Účastník nesjedná nápravu, má Poskytovatel právo odpojit Účastníka od sítě Internet.
Při opakovaném neplnění smlouvy či prodlení platby déle než 60 dní má Poskytovatel právo odstoupit od smlouvy. V případě
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vymáhání nesplněných závazků Účastníka vůči Poskytovateli bude dluh navýšen o náklady spojené s vymáháním dle § 513
zákona č. č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4. Doba a místo plnění:
Doba plnění

Místo plnění

Výpovědní doba

Dobou plnění se rozumí doba platnosti smlouvy ode dne podpisu smlouvy. Místem plnění se rozumí místo, kde je Účastník
připojen Poskytovatelem k síti Internet. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi jedné či druhé straně. Smlouva je
platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zprovoznění datového okruhu pro přístup Uživatele do sítě Internet
prostřednictvím uzlu poskytovatele.

5. Práva a povinnosti smluvních stran:
Obě smluvní strany jsou povinny aktivně a bez zbytečného prodlení informovat druhou stranu o vzniku skutečností, které
ovlivňují platnost Smlouvy nebo jejich jednotlivé ustanovení. Obsah této smlouvy je vázán vzájemnou ochranou obchodního
tajemství. Smluvní strany se zavazují, že informace ve smlouvě budou výlučně použity pro činnost související s realizací služby
Poskytovatele pro Účastníka a nesmí se dále rozšiřovat nebo zpřístupňovat třetí straně.

5.

1. Práva a povinnosti Poskytovatele:

Poskytovatel je povinen za sjednanou cenu poskytovat služby v souladu se smlouvou, udržovat nepřetržitě síť v provozu, co
nejdříve odstraňovat vzniklé poruchy, předem informovat Účastníka o omezení nebo přerušení provozu. Poskytovatel není
hmotně zodpovědný za škody vzniklé výpadkem poskytováním služby, neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo jeho
technické zařízení nebo poskytované sítě. Poskytovatel je povinen na své náklady předem, minimálně 1 (jeden) měsíc předem
písemně informovat účastníka o změnách ceníku či Všeobecných podmínek.

5.

2. Práva a povinnosti Účastníka:

Účastník je povinen řádně a včas platit Poskytovateli dohodnutou cenu za služby dle stanoveného ceníku ve smlouvě. Účastník
se také zavazuje, že nebude připojovat k zařízení poskytovatele další zařízení (PC, notebook) bez předchozího ohlášení
poskytovateli. Poskytovatel stanovil v tomto případě smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desetitisíc korun českých), a to do
14 dnů ode dne doručení vyúčtování této smluvní pokuty. Účastník se na síti zdržuje veškerých jednání, která porušují etická
pravidla chování na síti (je zakázáno šířit nelegální software, filmy, hudební soubory či neoprávněným vstupováním do jiných sítí)
nebo jinak porušovat zákon.

6. Poruchy a servis zařízení:
Účastník neprodleně hlásí poruchy v pracovní dny v době od 8-20 hodin, případně v neděli od 10-15 hodin na tel. č. 607 972 792,
dále umožní přístup k zařízení, které se nachází v prostorách instalace zařízení. V případě, že se jedná o poruchu na zařízení
uživatele, poskytovatel se zavazuje odstranit poruchu do 48 hodin od nahlášení. Pokud bude zjištěna závada na zařízení uživatele
(PC) a uživatel nemá službu předplaceného servisu, bude uživateli vyúčtována celá oprava včetně dopravného ihned po
odstranění poruchy.

7. Ostatní a závěrečná ustanovení:
Vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (§262). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za
pro ně nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom. Poskytovatel i uživatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena
stanoveními zákonně platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu této smlouvy. Případná odchylná ujednání ve
smlouvě mají přednost před zněním Všeobecných podmínek. Dojde-li k rozdílnému znění nebo rozdílnému výkladu mezi
smlouvou a jejími přílohami, má přednost znění smlouvy před zněním jejích příloh.

Datum

Místo

Datum

Za poskytovatele

Za Účastníka
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Místo

