Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet
1. Smluvní strany
Mgr. David Kutálek
Skryje č.p. 23, 59455
IČ 03705951
Telefon 608 84 57 58
E-mail info@skryje.net
WWW: www.skryje.net
Bankovní účet: 799 79 69 18 / 2010
(dále jen „Poskytovatel”)

Jméno:
Adresa bydliště:
Adresa předání:
RČ / IČ:
Telefon:
E-mail:
Váš variabilní symbol pro platby:
(dále jen „Uživatel”)

2. Úvodní ujednání
2.1. Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby elektronických komunikací dle zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a
platného “Osvědčení o oznámení komunikační činnosti” vydaného ČTÚ v Brně.
3. Předmět smlouvy
3.1. Služby budou poskytovány v souladu se „Všeobecnými podmínkami poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací" (dále jen „Všeobecné podmínky”) a „Ceníkem služeb sítě Skryje.net” (dále jen „Ceník”), které tvoří nedílnou součást této
smlouvy a jejichž aktuální znění je k dispozici na www.skryje.net.
3.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli službu přístupu k síti internet uvedenou v Ceníku jako “Internet” (dále jen „Služba”)
3.3. Uživatel se zavazuje, že za Službu bude platit dohodnutou cenu dle aktuálního Ceníku.
3.4. Poskytování služby bude zahájeno dne ► ________________ ◄.
4. Specifikace služby
4.1. Služba je poskytována bez časových a datových omezení.
4.2. Určení konkrétních rychlostí služby je uvedeno v Ceníku.
4.3. Místem předání služby je: a) metalický kabel s rozhraním Fast Ethernet či Gigabit Ethernet b) volitelně navíc domácí přístupový
bod Wifi (bonus za roční předplatné služby) na adrese předání uvedené v bodě 1.
5. Cena služby
5.1. Konečná smluvní cena Služby je uvedena v Ceníku (nejsem plátcem DPH).
5.2. Cena za zřízení Služby byla sjednána individuálně a činí ► ________________ ◄ jednorázově a nevratně .
6. Platební podmínky
6.1. Uživatel bude platit za Službu na základě faktury vystavené Poskytovatelem na celou částku za příslušné účtované období.
Faktura bude Uživateli zasílána elektronicky na e-mail dle bodu 1 nebo po dohodě v papírové formě. Poskytovatel vystaví fakturu se
splatností 14 dnů vždy k prvnímu dni účtovaného období. Účtovaným obdobím je ► ________________ ◄.
6.2. Při nedodržení termínu platby dle vystavené faktury je Poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky
za každý den prodlení. Pokud nebude platba uhrazena do posledního dne účtovaného období, je Poskytovatel oprávněn pozastavit
poskytování Služeb do uhrazení dlužné částky Uživatelem. Po úhradě dlužné částky je Poskytovatel oprávněn účtovat manipulační
poplatek 250,- Kč za obnovení poskytování Služby.
7. Platnost smlouvy
7.1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, výpovědní doba je stanovena na 30 dnů.
7.2. Výpovědní doba začíná běžet v den následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
7.3. Poskytovatel je oprávněn přerušit či ukončit poskytování Služby pokud Uživatel porušuje Všeobecné podmínky.
8. Ostatní ujednání
8.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, a ustanovení zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění.
8.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží jeden stejnopis. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího
podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva uzavřena dne:

Poskytovatel:

Uživatel:

