Smlouva o užívání připojení k bezdrátové síti ve městě Oloví
Číslo smlouvy:
Poskytovatel:

Patrik ORAVEC, IČO 626 40 151,
se sídlem Kosmonautů 1909, 35605 Sokolov

dále jen „poskytovatel“
a
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Město:

Číslo bytu, patro:

DIČ:

Bydliště (ulice,číslo,PSČ):

E-mail:
Tel.

IČO:

Místo připojení (ulice,číslo,PSČ):
dále jen „účastník“
uzavírají tuto smlouvu o užívání připojení k bezdrátové síti ve městě Oloví
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

I.Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat účastníkovi bezdrátové
připojení k síti ve městě Oloví v rozsahu vymezeném smlouvou (dále jen služby) a
závazek účastníka platit za poskytované služby částku dle aktuálního ceníku způsobem
stanoveným smlouvou.
Účastník prohlašuje, že byl při podpisu smlouvy seznámen se zněním Všeobecných
podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb bezdrátové sítě ve městě Oloví
jejichž znění je dostupné v sídle poskytovatele, které se účastník a poskytovatel
rozhodli dodržovat.
Při připojení k bezdrátové síti poskytovatele bude účastník využívat vlastní klientskou
sadu s MAC adresou uvedenou v předávacím protokolu, který tvoří přílohu č.1 této
smlouvy.
II.Rozsah poskytovaných služeb
Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu
Sdílená datová linka 8192/2148 kb/s bez omezení přenosu dat (bez FUP)

2.2.
2.3.

Rozsah služby dle bodu 2.1. nelze měnit. Změna je možná pouze při navýšení celkové
konektivity poskytovatele. Takto navýšená rychlost bude změněna a potvrzena
písemným oznámením účastníkovi (Dodatek smlouvy).
Aktivace připojení k síti ve městě Oloví bude poskytovatelem realizována po podpisu
smlouvy a služba bude předána do užívání předávacím protokolem, který tvoří přílohu
č.1 této smlouvy.
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III.Ceny za poskytované služby
Účastník se zavazuje platit bezhotovostním způsobem za poskytované služby měsíčně
částku =400,- Kč. Platby za poskytované služby budou účastníkem hrazeny vždy za
příslušný aktuální kalendářní měsíc.
Aby nebyl účastník v prodlení s platbou,musí být částka připsána na účet
poskytovatele nejdéle do 15.dne každého aktuálního měsíce. Jednotlivé platby budou
poukazovány na účet číslo 1002096995/2700, jako variabilní symbol platby bude
použito číslo této smlouvy.
Účastník je oprávněn zaplatit za poskytované služby i na dvě a více období dopředu.
V tomto případě pouze vynásobí částku uvedenou v bodu 3.1. počtem období za které
chce poskytované služby uhradit a zašle tuto způsobem dle bodu 3.2.
Bude-li účastník v prodlení s platbou za poskytované služby déle než 5 dnů nad
stanovený termín dle bodu 3.2., může být poskytovatelem pozastaveno poskytování
služeb až do uhrazení dlužné částky.
Při prodlení účastníka s platbami za poskytování služeb uvedených v článku 2.1. této
smlouvy a uplynutí doby splatnosti dle bodu 3.2. zaplatí účastník poskytovateli za
každý den prodlení 0,1% z dlužné částky až do dne zaplacení.
IV. Doba platnosti smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
účinnosti od data podpisu předávacího protokolu o převzetí služeb.
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s minimální délkou trvání 3 měsíce
Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět nebo od smlouvy
odstoupit dle čl. 11.3. odst. b) všeobecných podmínek pro poskytování
telekomunikačních služeb fyzickou osobou Patrikem Oravcem, IČO 62640151
Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně.
V. Závěrečná ustanovení
V případě, že se jakékoliv ustanovení smlouvy ukáže jako neplatné nebo
nevymahatelné, neovlivní taková skutečnost, platnost nebo vymahatelnost ostatních
ustanovení smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují pozměnit a doplnit smlouvu
nahrazením jakéhokoliv neplatného a nevymahatelného ustanovení. Takové
ustanovení musí v nejširším možném rozsahu povoleném platným právním řádem
vyjadřovat záměr smluvních stran zamýšlený v původním ustanovení.
Změny smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.
Podpisem smlouvy účastník potvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů
uvedených v této smlouvě Patrikem Oravcem a jeho smluvními technickými partnery.
Tento souhlas se poskytuje na dobu platnosti této smlouvy.
Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom stejnopisu.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných
podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních
stran.
V Sokolově dne

2014

------------------------------------poskytovatel – Patrik Oravec

V Sokolově dne

2014

--------------------------------------účastník –

