SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a obchodního zákoníku (dále jen smlouva)

mezi
Jiří Beneš - Bennycomp, sídlem Sousedovice 37, 386 01 Strakonice, IČ: 72125306, DIČ: CZ7012312032,
Živnostenský list vydaný Obecním živnostenským úřadem ve Strakonicích s č.j.: 330702 -10011-00 (dále jen
Poskytovatel)
a Uživatelem
Jméno a příjmení/Název
Datum narození/IČ

Číslo OP/DIČ

Ulice a č.p.

Město

Email

Telefon

Login

Heslo

Strakonice

PSČ

386 01

Specifikace a parametry služby
Tarif

STANDARD

Sleva-důvod

cena/měsíc 239 Kč
výše(%)

Počátek poskytování služby

Zapůjčené zařízení
Název zařízení

počet

výrobní číslo

V případě ukončení této
smlouvy se uživatel
zavazuje vrátit poskytovateli
zapůjčené zařízení ve stavu
odpovídajícímu běžnému
opotřebení a staří.V
opačném případě, nebo v
případě poškození si
Poskytovatel vyhrazuje
právo vyúčtovat plnou cenu
zařízení uvedenou v této
smlouvě.

Vyúčtování-forma doručení
cena/měsíc
V elektronické formě-emailem

ANO / NE

0 Kč

V papírové formě

ANO / NE

30 Kč
Kč

Celkem za služby měsíčně

Všechny
ceny jsou uvedeny včetně DPH

info@sousedovice.net

+420 777 321 401

www.sousedovice.net

I.Uživatel prohlašuje,
a) že seznámil se zněním Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky), tyto obdržel a bere
na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a bude je dodržovat.
b) že se seznámil s aktuálním ceníkem, který je součástí této smlouvy a bere jej na vědomí
c) že se seznámil s technickou specifikací tarifů , který je součástí této smlouvy a bere jej na vědomí
d) že uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a k zaslání obchodních sdělení v souladu s
Podmínkami
II.Uživatel se zavazuje platit za sjednanou službu stanovenou cenu na základě měsíčního vyúčtování (faktury) zaslané
dohodnutou formou Poskytovatelem. Při prodlení delším než 10 dnů je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb, aniž
by to mělo jakýkoliv vliv na povinnost Uživatele hradit měsíční poplatky dle této smlouvy.
III.Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou v trvání 3 měsíců. Po vypršení této doby se platnost smlouvy prodlužuje automaticky
s tím, že nadále platí ,a že je uzavřena na dobu neurčitou.
IV.Smlouvu na dobu neurčitou může Uživatel vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvního dne měsíce,
který následuje po měsíci, kdy Poskytovatel výpověď obdržel. Uživatel není oprávněn smlouvu vypovědět, pokud mu vznikl
jakýkoliv dluh vůči Poskytovateli.
V.Pokud Uživatel vypoví smlouvu před uplynutím jejího trvání, je povinen:
a) Uhradit Poskytovateli jednu pětinu součtu měsíčních paušálů, které zbývají do uplynutí trvání smlouvy.
b) Dále Uživatel hradí náklady spojené s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Uživateli poskytnuto za
zvýhodněných podmínek, ve výši odpovídající poplatku za montáž který činí 2000 Kč za k aždé takto poskytnuté zařízení. Nárok
Poskytovatele na zaplacení poplatků vzniká okamžikem ukončení Smlouvy se splatností 14 dnů od data ukončení Smlouvy.
Úhradou těchto nároků není dotčena povinnost Uživatele zařízení vrátit Poskytovateli
VI.Uživatel , který je zároveň spotřebitelem, je dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb. oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14
dnů od jejího podpisu, a to písemně na adresu sídla Poskytovatele a je pro ten případ povinen vrátit Poskytovateli zařízení a
zaplatit poplatek za montáž koncového zařízení technikem dle Ceníku.
VII.Rychlost může být ovlivněna aktuálním vytížením sítě, koncovým zařízením nebo WiFi připojením prostřednictvím bezdrátového
routeru, nebo souběžným využíváním jiné služby elektronických komunikací, popřípadě obsah cílového požadavku uživatele.
Rychlost je sdílena s ostatními účastníky sítě s agregací 1:20. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým
telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kvality
služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě. Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download )
nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby p řístupu k internetu, tj.
pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně
dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a
vkládání dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo
rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým
telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kvality
služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.
V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládání dat, má účastník právo službu reklamovat.
VIII.Uživatel prohlašuje, že je majitel nemovitosti seznámen s prováděnými pracemi souvisejícími s instalací přípojky a souhlasí s
nimi.
IX.Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

V Sousedovicích dne

..………………………………

…………………………………..

Jiří Beneš
Poskytovatel

Uživatel

Měsíční vyúčtování je možno uhradit:

•
•
•

Převodem na účet Poskytovatele vedeným u FIO banka číslo účtu 2400833510/2010. Variabilní symbol=číslo faktury,
konstantní symbol 0308
Trvalým příkazem na účet Poskytovatele vedeným u FIO banka číslo účtu 2400833510/2010. Variabilní symbol=číslo
objednávky/smlouvy, konstantní symbol 0308
Složením částky na účet poskytovatele na pobočce banky Palackého nám. 102, Strakonice

info@sousedovice.net

+420 777 321 401

www.sousedovice.net

