Evidenční číslo

Smlouva
o poskytování telekomunikačních služeb
Poskytovatel
Magdaléna Hipíková
fyzická osoba, nezapsaná v Obchodním rejstříku.
Vlčovice 155, 74221 Kopřivnice
Bankovní spojení: ČS Kopřivnice, 1772364319/0800
Uživatel
Firma/Jméno Příjmení:
Adresa:
IČO/Datum narození:
DIČ:
Zastoupený:
Tel:

IČO: 73128228
DIČ: CZ7455034961

Email:

Uzavírají smlouvu o poskytování internetu a služeb datové sítě na základě následujících smluvních podmínek.
1.

Poskytovatel umožní uživateli přístup k těmto sjednaným službám:

or

Časově neomezený přístup do sítě Internet, sdílenou linkou s neměřeným objemem dat, s možností využívat
veškerých služeb této sítě.
Poskytovatel se zavazuje k zahájení poskytování služeb ode dne

3.

Poskytovatel se zavazuje bezplatně zapůjčit k dočasnému užívání datový modem (dále jen „Modem“), specifikovaný
v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to počínaje dnem, který je v čl. 2 této smlouvy uveden jako den
zahájení poskytování služeb.

4.

Uživatel je povinen platit poskytovateli měsíční poplatek za sjednané služby ve výši uvedené v příloze č. 1, která je
nedílnou součástí této smlouvy.
V souladu s platným zákonem o DPH bude k fakturovaným službám připočítána příslušná sazba této daně.

vz

2.

5.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neuvedené v této smlouvě se řídí platnými Všeobecnými obchodními
podmínkami pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen VP), které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.

6.

Uživatel prohlašuje, že je mu znám obsah VP a že s nimi bez výhrad souhlasí.

7.

Minimální doba užívání služeb je 24 měsíců. Tato minimální doba se počítá ode dne, který je v čl. 2 této smlouvy uveden
jako den zahájení poskytování služeb.

8.

Uživatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i před uplynutím minimální doby užívání služeb specifikované v čl. 7. této
smlouvy, a to zaplacením odstupného ve výši součtu jedné pětiny měsíčních poplatků za služby poskytované
poskytovatelem podle této smlouvy, zbývajících do konce minimální doby užívání služeb. V takovém případě skončí doba
účinnosti této smlouvy dnem následujícím po dni, k němuž budou splněny obě následující podmínky: (a) odstupné bude
zaplaceno na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a (b) uživatel písemně sdělí poskytovateli, že vypovídá
tuto smlouvu zaplacením odstupného.

9.

Po uplynutí minimální doby užívání služeb je uživatel oprávněn vypovědět tuto smlouvu jen z důvodu uvedených
v občanském zákoníku v platném znění, a pro tento případ vztah založený touto smlouvou zaniká uplynutím jednoměsíční
lhůty, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi smlouvy, ze zákonem uvedených
důvodů, poskytovateli.

10. Tato smlouva je projevem vážné a svobodné, omylu prosté a výslovné vůle obou smluvních stran, když na důkaz toho ji
tyto dnešního dne vlastnoručně podepisují
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nich každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána na dobu neurčitou.
V(e)

______________________
poskytovatel

______________________
uživatel

