$DATE$

$C_SMLOUVY$

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
ČÍSLO: $C_SMLOUVY$
Smluvní strany:
Optické sítě s.r... Zaš.vská 778 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 29460212 DIČ: CZ29460212
Telef.n: 576 515 000 571 618 901 .bch.d@numerinet.cz
Čísl. účtu: $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$
(dále jen „Poskytovatel“)
na straně jedné a
Jmén. příjmení titul / NÁZEV:
Ulice:
Měst.:
PSČ:
P.zice (patr./byt):
Telef.n:
M.bil:
Email:
R.Č.:
IČO:
DIČ:

$JMENO$
$ULICE$
$MESTO$
$PSC$
$PATRO$ / $BYT$
$TELEFON$
$MOBILE$
$EMAIL$
$RC$
$ICO$
$DIC$

(dále jen „Uživatel“)
na straně druhé
uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen „Smlouva“).
Předmětem je p.skyt.vání služby elektr.nických k.munikací:
Tarif:
Cena tarifu:
Vaše sleva:

$TARIF_DESC$

Vaše výsledná cena:

$CENA$ bez DPH/ měsíc

$CENA_PRED_SLEVOU$ Kč bez DPH/měsíc
$SLEVA$ Kč bez DPH/měsíc

Sleva:
Uživateli vzniká nár.k na slevu za řádné plnění a d.držení všech smluvních p.dmínek tj. zejména d.držení sjednané
délky d.by na kter.u je sml.uva sjednána řádné užívání služby a včasné placení za p.skytnuté služby vznik nár.ku a
p.dmínky slevy js.u uvedeny ve Vše.becných p.dmínkách.
Uživatel žádá čerpání slevy zál.h.vě měsíčně před vznikem nár.ku ve výši $SLEVA$ Kč bez DPH/měsíc
Výsledná cena služby p. zap.čtení zál.hy na slevu k fakturaci $CENA$ bez DPH/ měsíc
Placen.:
D.ba trvání sml.uvy:
Typ sml.uvy:
Aktivační p.platek:

$OBDOBI$
$CONTRACT_LIFETIME$ měsíců
$TYP_SMLOUVY$
Vaše věrn.stní cena $VRATNA_ZALOHA$ Kč bez DPH
(ceník.vá cena aktivačníh. p.platku $INST_POPLATEK_BEZ_DPH$ Kč bez DPH )

P.pis služby $TARIF_DESC$
Minimální garant.vaná rychl.st stah.vání $DOWNLOAD$ kb/s
Minimální garant.vaná rychl.st .desílání $UPLOAD$ kb/s
Veškeré další inf.rmace . službě najdete v ceníku který je nedíln.u s.učást sml.uvy.
Platební a přihlašovací údaje:
Čísl. účtu: $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$
Variabilní symb.l platby: $KLIENT_NUMBER$
Přihlaš.vací údaje d. uživatelskéh. r.zhraní: http://klient.numerinet.cz/
Uživatelské jmén.: $USERNAME$
Hesl.: zašleme na vyžádání
F.rma vyúčt.vání: faktury jsou vyzvedávány Uživatelem v uživatelském rozhraní

Uživatel pr.hlašuje že:
a)
se p.dr.bně seznámil se specifkací služeb ceníkem služeb P.skyt.vatele a se Vše.becnými p.dmínkami ve
znění platném ke dni p.dpisu Sml.uvy a že s nimi bez výhrad s.uhlasí.
Byl p.učen . m.žn.sti .dst.upit .d sml.uvy v případě jejíh. uzavření mim. pr.st.ry .bvyklé k p.dnikání
P.skyt.vatele neb. pr.středkem k.munikace na dálku (např. email telef.n) a žádá aby P.skyt.vatel začal
s plněním před uplynutm lhůty pr. .dst.upení.
S.uhlasí s tm že tat. sml.uva nahrazuje pův.dní Sml.uvu stejnéh. čísla uzavřen.u mezi smluvními stranami d. dne
p.dpisu tét. Sml.uvy a t. ke dni účinn.sti tét. sml.uvy.
Bere na věd.mí a s.uhlasí s tm aby P.skyt.vatel zprac.vával jeh. .s.bní údaje dle VP.
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1. Doba trvání smlouvy
Je uzavřena $TYP_SMLOUVY$ v délce trvání $CONTRACT_LIFETIME$ měsíců .de dne jejíh. p.dpisu .běma
smluvními stranami.
P.kud je mezi námi uzavřena Sml.uva na d.bu určit.u zavazujeme se Vám p.skyt.vat služby i p. uplynut
d.by na kter.u byla Sml.uva sjednána a vztah mezi námi tak trvá i nadále. P.kud k t.mut. udělíte svůj
s.uhlas Sml.uva se pr.dl.uží . stejné čas.vé .bd.bí a za stejných p.dmínek na které byla sjednána
(pr.l.ngace). P.kud svůj s.uhlas s pr.dl.užením sml.uvy na d.bu určit.u neudělíte přechází sml.uva ve
sml.uvu na d.bu neurčit.u. Upozorňujeme Vás, že v případě smlouvy na dobu neurčitou nedojde ke
vzniku nároku na slevu dle čl. 5.4.2 VP a ceny služby se v důsledku této skutečnost zvvší.
Sml.uvu na d.bu určit.u je m.žné vyp.vědět f.rm.u d.p.ručenéh. d.pisu a t. bez udání dův.du.
Výp.vědní lhůta začíná běžet .d 1. dne následujícíh. měsíce p. d.ručení a je v délce trvání 3.-ti dní.
2. Smluvní pokuty
Vyp.vězením Sml.uvy uzavřené na d.bu určit.u ze strany Uživatele vzniká P.skyt.vateli nár.k na úhradu
všech nákladů sp.jených s telek.munikačním zařízením jeh. aktivací a instalací (dle platnéh. ceníku) které
byl. Uživateli p.skytnut. za zvýh.dněných p.dmínek a s.učasně na úhradu ceny služeb zbývajících .de dne
uplynut výp.vědní d.by d. k.nce sjednané d.by Trvání sml.uvy dle 2.9.1 VP.
P. uk.nčení sml.uvy je Uživatel p.vinen bez.dkladně vrátit P.skyt.vateli vše c. je majetkem P.skyt.vatele.
Veškeré p.hledávky a závazky plyn.ucí ze sml.uvy vyr.vnají smluvní strany nejp.zději d. 7 dnů .de dne
jejíh. uk.nčení. V případě že tak neučiní je p.skyt.vatel .právněn p.žad.vat p. uživateli úhradu smluvní
p.kuty ve výši 8 000,- Kč (osm tsíc korun českvch)
V případě .dst.upení .d Sml.uvy Uživatelem ve 14 denní lhůtě p. jejím p.dpisu je Uživatel p.vinen
uhradit P.skyt.vateli veškeré skutečné náklady které byly vynal.ženy v s.uvisl.sti se zřízením služby.
Zn.vu přip.jení Uživatele .dp.jenéh. pr. neplacení viz 2.8.2 VP může být zp.platněn. částk.u dle
platnéh. ceníku.
V případě hrubéh. p.rušení smluvních p.dmínek dle 2.8.2 VP či neplacení vzniká P.skyt.vateli nár.k na
úhradu všech nákladů sp.jených s telek.munikačním zařízením jeh. aktivací a instalací (zejména Aktivační
p.platek) které byl. Uživateli p.skytnut. za zvýh.dněných p.dmínek.

P.skyt.vatel tmt. výsl.vně up.z.rňuje uživatele na následující specifcká ustan.vení Vše.becných p.dmínek: čl. 2.5.
. změně sml.uvy a vše.becných p.dmínek ze strany P.skyt.vatele; čl. 2.6. . .pak.vané pr.l.ngaci sml.uvy uzavřené
na d.bu určit.u; čl. 4.7. . .mezení p.skyt.vání služeb zejména v s.uvisl.sti s neplacením ceny za služby a p.vinn.sti
platit za služby i p. d.bu .mezení; čl. 4.8. . .mezení nár.ku na náhradu šk.dy P.skyt.vatele d. výše 10%; čl. 5.4. .
vzniku nár.ku na slevu p.dmínkách slevy zál.h.vém čerpání slevy před vznikem nár.ku a . p.vinn.sti vrátit čerpané
zál.hy v případě ned.držení p.dmínek nár.ku na slevu; čl. 5.6. . p.řadí plateb v případě vzniku dluhu uživatele.
P.dpisem Sml.uvy Uživatel p.tvrzuje P.skyt.vateli že převzal seznámil se a s.uhlasí se Vše.becnými p.dmínkami
které js.u nedíln.u s.učást tét. sml.uvy Vše.becné p.dmínky tak utvářejí právní vztah mezi Uživatelem a
P.skyt.vatelem stejně jak. tat. Sml.uva.
Tat. sml.uva byla uzavřena na d.bu $CONTRACT_LIFETIME$ měsíců p. p.učení a na žád.st Uživatele ve smyslu § 63
.dstavce 7 z.č.127/2005 Sb. . elektr.nických k.munikacích. Všechna práva a p.vinn.sti zal.žená předmětn.u
Sml.uv.u zůstávají i nadále zach.vána.
Vše.becné p.dmínky ceník internetu ceník služeb p.pis služby reklamační řád v jejich aktuální verzi naleznete na
www.numerinet.cz v sekci ceníky a d.kumenty.
Datum: $DATE$

razítko a podpis Uživatele

razítko a podpis Poskytovatele

