SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy (variabilní symbol):

Uzavřená mezi smluvními stranami:
RFservis net s.r.o., se sídlem Olomouc – Pavlovičky, Pasteurova 63/16, PSČ 779 00, IČ: 05240077, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 66752, společnost podnikající v elektronických komunikacích dle zákona č. 127/2005 sb.

Číslo účtu:

5085553001/2010

Telefon:

+420 774 164 886

V zastoupení:

Ferenc Richard, jednatel

E-mail:

info@RFservis.cz

dále jen „Poskytovatel“

Jméno a příjmení:
korespondenční adresa / místo plnění:

Adresa připojení:
Datum narození:

Jméno a příjmení:

Telefonní číslo:

Ulice:

E-mail :

Obec:
PSČ :

dále jen „Účastník“

Tarif:

Rychlost / agregace:

10Mbps / 1:5

Měsíční platba vč.
DPH

Období od:

Periodicita:

Bude celkem
placeno:

1. 1. 2019

dále jen „Služba“
1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit Účastníkovi IT konektivitu do sítě Internet a závazek Účastníka zaplatit dohodnutou cenu za služby dle této smlouvy. Ceny za
poskytované služby jsou cenami smluvními dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů.
2. Doba a místo plnění
2.1 Místem plnění se rozumí místo, adresa, kde je Účastníkovi předáno předávací rozhraní přípojky. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, místem plnění se rozumí korespondenční adresa.
2.2 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
2.3 Smlouvu lze ukončit pouze písemnou výpovědí kterékoliv ze stran nebo písemnou dohodou.
2.4 Výpovědní doba začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi.
3. Všeobecné podmínky
3.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky (déle jen „VP“), které podrobněji upravují podmínky užívání služeb dle této smlouvy. VP jsou součástí této smlouvy na její zadní
straně v aktuální podobě. Smluvní strany svým podpisem souhlasí s obsahem VP, stvrzují, že oba výtisky jsou zcela shodné, a že s jejich obsahem souhlasí.
3.2 Ustanovení uvedená ve smlouvě mají přednost před VP.
3.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu VP, přičemž změnu všeobecných podmínek musí oznámit na svých webových stránkách alespoň 30dní před jejich nabytí platnosti.
3.4 Nesouhlasí-li účastník se změnami ve VP, má právo na odstoupení od smlouvy bez sankcí ke dni účinnosti nových VP.
4. Platební podmínky
4.1 Dohodnutá cena za placené období Služby je splatná vždy do 20. dne každého období. Účastník je povinen k platbě přiřazovat variabilní symbol, který je uveden v hlavičce této smlouvy.
Zaplacením se rozumí den, kdy Poskytovatel obdrží pod správným variabilním symbolem platbu.
4.2 Účastník má právo vyžadovat zasílání faktur v písemné podobě poštou. Cena za zaslání jedné faktury je zpoplatněna dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Zaslání faktury emailem je
zdarma.
4.3 V případě prodlení s úhradou má Poskytovatel právo pozastavit plnění Smlouvy do doby, než bude dluh Účastníkem v plné výši uhrazen.
4.4 Je-li prodlení delší než 60dní, má Poskytovatel právo s okamžitou platností od Smlouvy odstoupit.
4.5 V případě vymáhání nesplněných závazků Účastníka vůči poskytovateli může být dluh navýšen o náklady spojené s vymáháním dle §513 Občanského zákoníku. Vymáhání závazků může
být postoupeno třetí straně.
5. Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1 O změnu místa plnění či tarif může Účastník požádat prostřednictvím emailu. Za autoritativní se považuje pouze z adresy uvedené ve smlouvě.
5.2 Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů, a to pro komunikaci mezi Účastníkem a Poskytovatelem, stejně tak pro
administrativní účely Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje neposkytnout tyto údaje dalšímu soukromému subjektu a skladovat je jen po dobu nezbytně nutnou.
5.3 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uzavírají dle Právního řádu České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 127/2005 Sb. o
elektronických komunikacích, v platném znění.
5.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, a že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrdily svými podpisy.

V Olomouc dne 1. 1. 2019

---------------------------------------------------(Za poskytovatele)

V ……………………….……… dne …………………………..

---------------------------------------------------(Za účastníka)

