Číslo sm louvy:
Telefon: 773

58 38 25

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb sítě Květákov.NET se řídí zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve zněn í
pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Smlouva, mezi: OMcom s.r.o., se
sídlem Horní Ředice 57, 53375 Dolní Ředice, IČO: 02164892, zastoupená Ondřejem Welschem, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajské ho
soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32704 , jakožto provozovatel sítě Květákov.NET, dále jen „Poskytovatel“, a
Jméno:

jméno a příjmení nebo název společnosti / zástupce (dle výpisu OR, plné moci )

Adresa:
E-mail:

trvalé bydliště nebo sídlo společnosti

Identifikace:

datum narození / číslo OP (pasu), nebo identifikační číslo (I ČO a DIČ)

Telefon (VS):
dále jen „Účastník“,

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat „Účastníkovi“ telekomunikační služby v rozsahu a za podmínek uvedených v této
smlouvě, jejích přílohách a Všeobecných obchodních podmínkách, pos kytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
společností OMcom s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“). Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky dané právními předpis y a touto
smlouvou.

II. SPECIFIKACE SLUŽBY
Neomezené internetové připojení dostupné 24 hodin denně.
Tarif*
Zúčtovací období:
měsíc
rok
Adresa přípojky shodná s kontaktní adres ou:
ANO ~ Jiná:
Zařízení:
Pronájem zařízení
IP / maska:
Veřejná IP Veřejná IP adresa, pokud byla přidělena
AP (WiFi) IP:
Heslo na WiFi (WPA)
Login / heslo**
*A ktuální informace o druzích, cenách a rozsahu služeb poskytovaných poskytovatelem jsou veřejně přístupné především prostředn ictvím
stránky poskytovatele www.omcom.cz, nebo v sídle poskytovatele.

**Login a heslo pro připojení na Váš WiFi vysílač, v případě, že potřebujete provést změny v nastavení, např. změnu hesla. Veškeré změny
konfigurace provádíte na vlastní nebezpečí.
Minimální nabízená rychlost služby je 4Mb/s směrem k uživateli a 2Mb/s směrem od uživatele, minimální nabízená dostupnost služby
v kalendářním měsíci je 98%, pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak.
Minimální zaručená rychlost služby je 1Mb/s v obou směrech, minimální zaručená dostupnost služby je 90% v kalendářním měsíci.

III. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY SLUŽBY
Níže specifikovaná cena za službu bude fakturována dle odst. II. této smlouvy. Doklad bude vystavován nejdříve 15 dní od začátku zúčtovací ho
období, a to dle fakturačních údajů v této smlouvě. Platby poukazujte na číslo účtu 2800483409/2010, jako variabilní symbol použijte
Vaše výše uvedené telefonní číslo.
Cena za zúčtovací období:
Konečná cena
Kč
Způsob úhrady:
bankovním převodem
Zasílání faktury:
konvenční poštou*
elektronicky na kontaktní e-mail
Na adresu**:
*Tento způsob zasílání může být zpoplatněn dle aktuálního ceníku.
**Vyplňte, pokud chcete zasílat faktury na jinou než kontaktní adresu.

hotovostní platbou

IV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu

neurčitou

určitou se závazkem 36

24 12 měsíců* od podpisu smlouvy.

*Platné označeno kroužkem.

V. UDĚLENÍ SOUHLASŮ
Podpisem této smlouvy uděluji poskytovateli souhlas se:
zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
zpracováním osobních údajů pro marketingové účely poskytovatele,
uvedením svých osobních údajů v databázích dlužníků v případě prodlení s uhrazením závazků vůči poskytovateli 3 měsíce
po splatnosti i přes prokazatelnou písemnou výzvu poskytovatele.
Souhlasy s jednotlivými body je možné udělit nebo zrušit dodatečně písemnou for mou.

VI. SMLUVNÍ POKUTY
1.

2.

3.

4.

Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat smluvní pokutu 5000 Kč bez DPH po účastníkovi, který umožní poskytování
služeb třetím osobám (osobám nežijícím ve stejné domácnosti), pokud není mezi uživatelem a poskytovatelem sjednáno
jinak.
Za opětovné zapojení služby v plném rozsahu poskytování, z důvodu prodlení s úhradou závazků účastníka vůči
poskytovateli, nebo z důvodu uvedeném v bodě 1. tohoto odstavce, si Poskytovatel vyhrazuje právo účtovat uživateli
jednorázový poplatek ve výši 500,-Kč bez DPH.
Zapůjčí-li poskytovatel uživateli zařízení potřebné pro poskytování služby dle smlouvy, uživatel má povinnost toto zařízení
po skončení smlouvy vrátit ve funkčním stavu poskytovateli. Za porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn
požadovat smluvní pokutu 2000 Kč bez DPH, pokud není ve specifikaci služby uvedeno jinak. Poskytovatel je rovněž
oprávněn požadovat tuto smluvní pokutu i v případě, že účastník zapůjčené zařízení vědomě poškodí.
Pokud uživatel ukončí smlouvu před uplynutím sjednané doby na svou žádost, poskytovatel má právo požadovat částku
odpovídající běžné ceně zřízení služby, pokud ji již uživatel neplatil v době zřízení služby. Běžnou cenou zřízení služby se
rozumí částka za zřízení služby podle ceníku platného v době zřízení služby.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouva může být ukončena nejdříve po uplynutí sjednané doby, pokud není uzavřena na dobu neurčitou. Neozná mí-li
Účastník před uplynutím sjednané doby písemně Poskytovateli, že trvá na tom, aby mu dále službu neposkytoval, platí,
že se jedná o smlouvu na dobu neurčitou
Smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět bez udání důvodu v jednoměsíční lhůtě. Lhůta běží od p rvního dne následujícího
měsíce od doručení výpovědi.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných telekomunikačních
služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Pokud dojde k rozporu mezi smlouvou a Všeobecnými podmínka mi, má přednost úprava obsažená ve smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Po jejím podpisu každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
Právní vztahy v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající se řídí českými právními p ředpisy, zejména pak zákonem
č. 89/2012 Sb. - Občanským zákoníkem, a příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o teleko munikacích v platném
znění.
Poskytovatel je oprávněn účtovat poplatek za zřízení služby dle platného ceníku. Tento poplatek n ebude účtován v případě,
že je již součástí zvoleného tarifu, nebo je využito již stávající koncového bodu služby bez dalších nutných úprav. Nutnou
úpravou není konfigurace účastnického zařízení.
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet Účastníka. Dále prohlašuji, že jsem převzal Všeobecné podmínky, plně
rozumím jejich znění a zavazuji se je dodržovat. Též prohlašuji, že jsem byl seznámen s příslušnými materiály, uvedenými
v odstavci 10.8 Všeobecných podmínek, které beru na vědomí. Také prohlašuji, že souhlasím s instalací provedenou technikem
Poskytovatele. Svým podpisem rovněž stvrzuji, že jsem byl seznámen s možností odstoupit od této smlouvy podle § 18 29
zákona 89/2012 Sb. ve lhůtě 14 dnů, pokud byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, nebo pomocí
prostředků komunikace na dálku. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na adrese http://www.omcom.cz
Místo:
Poskytovatel:

místo podpisu smlouvy

Datum:
Účastník:

datum podpisu sml ouvy

