
$DATE$ $C_SMLOUVY$

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
ČÍSLO: $C_SMLOUVY$

Smluvní strany:
Optické sítě s.r.o., Zašovská 778, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČO: 29460212, DIČ: CZ29460212,
Telefon: 576 515 000, 571 618 901, obchod@numerinet.cz ,
Číslo účtu: $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$,
(dále jen „Poskytovatel“)
na straně jedné a

Jméno, příjmení, titul / NÁZEV: $JMENO$
Ulice: $ULICE$
Město: $MESTO$
PSČ: $PSC$
Pozice (patro/byt): $PATRO$ / $BYT$
Telefon: $TELEFON$
Mobil: $MOBILE$
Email: $EMAIL$
R.Č.: $RC$
IČO: $ICO$
DIČ: $DIC$

(dále jen „Uživatel“)
 na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb  (dále jen „Smlouva“).

Předmětem je poskytování služby elektronických komunikací – pevného připojení k síti internet:

Tarif: $TARIF_DESC$
Cena: $CENA$ bez DPH/ měsíc

Placeno: $OBDOBI$
Doba trvání Smlouvy: $CONTRACT_LIFETIME$ měsíců
Typ Smlouvy: $TYP_SMLOUVY$
Aktivační poplatek: Vaše věrnostní cena $VRATNA_ZALOHA$ Kč bez DPH

(ceníková cena aktivačního poplatku $INST_POPLATEK_BEZ_DPH$ Kč bez DPH )
Popis služby $TARIF_DESC$
Minimální garantovaná rychlost stahování $DOWNLOAD30P_MBPS$ Mb/s
Minimální garantovaná rychlost odesílání  $UPLOAD30P_MBPS$ Mb/s

Veškeré další informace o službě najdete v ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy stejně jako Všeobecné podmínky 
(dále jen „VP“). Oba tyto dokumenty stejně jako Smlouvu naleznete v uživatelském rozhraní.

Platební a přihlašovací údaje:
Číslo účtu: $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$
Variabilní symbol platby: $KLIENT_NUMBER$
Přihlašovací údaje do uživatelského rozhraní: http://klient.numerinet.cz/
Uživatelské jméno: $USERNAME$
Heslo: zašleme na vyžádání
Forma vyúčtování: faktury jsou vyzvedávány Uživatelem v uživatelském rozhraní

Ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby : $ID$$KLIENT_NUMBER$



Uživatel prohlašuje, že:
a) mu byly  poskytnuty Informace před uzavřením smlouvy  ve formě dokumentů, které jsou přístupné v 

elektronické verzi ve formátu PDF v uživatelském rozhraní  označené jako Ceník a Všeobecné podmínky, 
b) že byl výslovně upozorněn na to, aby si tyto dokumenty  stáhnul, jelikož je to důležité pro účely dokumentace, 

pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě, 
c) že před uzavřením smlouvy obdržel  dokument označený jako Shrnutí smlouvy 
d) byl poučen o tom, že  poskytovatel je oprávněn měnit smluvní podmínky způsobem uvedeným v zákoně, 

Shrnutí smlouvy a Všeobecných podmínkách
e) se podrobně seznámil se specifikací služeb, ceníkem služeb Poskytovatele a se VP ve znění platném ke dni 

podpisu Smlouvy, a že s nimi bez výhrad souhlasí,
f) byl poučen o možnosti odstoupit od Smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání 

Poskytovatele nebo prostředkem komunikace na dálku (např. email, telefon) a žádá, aby Poskytovatel začal 
s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení,

g) souhlasí s tím, že tato Smlouva nahrazuje původní Smlouvu stejného čísla, uzavřenou mezi smluvními stranami 
do dne podpisu této Smlouvy, a to ke dni účinnosti této Smlouvy,

h) bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával jeho osobní údaje dle VP.

1. Doba trvání Smlouvy
1.1 Je uzavřena $TYP_SMLOUVY$ v délce trvání $CONTRACT_LIFETIME$ měsíců ode dne jejího podpisu oběma 

smluvními stranami.
1.2 Pokud je mezi námi uzavřena Smlouva na dobu určitou, zavazujeme se Vám poskytovat služby i po uplynutí 

doby, na kterou byla Smlouva sjednána a vztah mezi námi tak trvá i nadále a  přechází ve Smlouvu na dobu 
neurčitou. 

1.3 Smlouvu je možné vypovědět formou doporučeného dopisu a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je 
v délce trvání 30-ti dní.

2. Smluvní pokuty
2.1 Vypovězením Smlouvy uzavřené na dobu určitou ze strany Uživatele vzniká Poskytovateli nárok na úhradu 

všech nákladů spojených s telekomunikačním zařízením jeho aktivací a instalací (dle platného ceníku), které 
bylo Uživateli poskytnuto za zvýhodněných podmínek a současně na úhradu ceny služeb zbývajících ode dne 
uplynutí výpovědní doby do konce sjednané doby Trvání Smlouvy dle 2.9.1 VP.

2.2 Po ukončení Smlouvy je Uživatel povinen bezodkladně vrátit Poskytovateli vše, co je majetkem 
Poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky plynoucí ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího ukončení. V případě, že tak neučiní je poskytovatel oprávněn požadovat po uživateli 
úhradu smluvní pokuty ve výši 8 000,- Kč (osm tisíc korun českých)

2.3 V případě odstoupení od Smlouvy Uživatelem ve 14 denní lhůtě po jejím podpisu je Uživatel povinen 
uhradit Poskytovateli veškeré skutečné náklady, které byly vynaloženy v souvislosti se zřízením služby.

2.4 Znovu připojení Uživatele odpojeného pro neplacení viz 2.8.2 VP může být zpoplatněno částkou dle 
platného ceníku.

2.5 V případě hrubého porušení smluvních podmínek dle 2.8.2 VP či neplacení vzniká Poskytovateli nárok na 
úhradu všech nákladů spojených s telekomunikačním zařízením, jeho aktivací a instalací (zejména Aktivační 
poplatek), které bylo Uživateli poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

      
Poskytovatel tímto výslovně upozorňuje uživatele na následující specifická ustanovení VP: čl. 2.5. o změně Smlouvy a 
VP ze strany Poskytovatele; čl. 4.7. o omezení poskytování služeb, zejména v souvislosti s neplacením ceny za služby a 
povinnosti platit za služby i po dobu omezení; čl. 4.8. o omezení nároku na náhradu škody Poskytovatele do výše 10%;  
čl. 5.6. o pořadí plateb v případě vzniku dluhu uživatele.

Všechna práva a povinnosti založená předmětnou Smlouvou zůstávají i nadále zachována.
VP, ceník internetu, ceník služeb, popis služby, reklamační řád v jejich aktuální verzi naleznete na www.numerinet.cz 
v sekci ceníky a dokumenty.

Datum: $DATE$

razítko a podpis Uživatele razítko a podpis Poskytovatele

http://www.numeri.cz/

