Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb / zřízení přípojného bodu
dále uzavřená v souladu s ustanovením § 63 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Číslo smlouvy:
Poskytovatel: SPOJE.NET s.r.o., Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO: 29034736, DIČ: CZ29034736
Oprávněný zástupce:
Vyřizuje:
Uživatel:
IČO:
Telefon:

DIČ:
Email:

Oprávněný zástupce:

I. Úvodní ustanovení
1.1 Výše uvedené smluvní strany, které jsou způsobilé k uzavření této Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb/zřízení přípojného
bodu, Smlouvu uzavírají svobodně a po zralé úvaze.
1.2 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky), Ceník, oběma smluvními stranami
podepsaná Produktová specifikace (dále jen Specifikace) a volitelně Předávací protokol (dále jen Protokol), viz bod 5.3 této smlouvy.
Poskytovatel je oprávněn Podmínky a Ceník doplňovat či měnit z důvodu změny platných právních předpisů či z důvodu změny podmínek
na trhu. Tyto změny je Poskytovatel povinen Uživateli bez zbytečného prodlení sdělit formou elektronické zprávy na kontaktní adresu
elektronické pošty Uživatele - telefonicky, formou dopisu zaslaného na kontaktní adresu Uživatele nebo po předchozí domluvě osobně v
provozovně Poskytovatele. Uživatel je oprávněn vyjádřit se změnou ceníku nesouhlas, viz bod 6.2 Podmínek. Obdobně je oprávněn vyjádřit
se i ke změnám Podmínek.
1.3 Souhlas se změnou ceny nebo jiných parametrů poskytované služby Uživatel a Poskytovatel vyjádří podpisem dodatku k této Smlouvě.
Podpisem každého dalšího dodatku této Smlouvy končí účinnost dodatku předchozího. Účinnou část obsahu této smlouvy určuje vždy
poslední podpisy smluvních stran stvrzený Dodatek. Podpisy obou smluvních stran stvrzeným Dodatkem k této Smlouvě lze okruh Uživateli
poskytovaných služeb rozšířit nebo zúžit. Za Dodatek této Smlouvy je považována i Poskytovatelem nově vystavená a podpisy obou
smluvních stran stvrzená Specifikace přímo odkazující na tuto smlouvu.
II. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Uživateli telekomunikační službu spočívající ve zřízení přípojného bodu
a poskytování připojení do sítě Internet za podmínek určených touto Smlouvou, Podmínkami, platným Ceníkem, Specifikací a
volitelně i Protokolem, viz bod 5.3 této smlouvy.
2.2 Jako místo připojení a poskytování služeb je mezi smluvními stranami sjednána uvedená nemovitost:
V případě, že uživatel není vlastníkem nemovitosti, kde budou služby dle této smlouvy zřízeny a poskytovány, zavazuje se uživatel zajistit k
tomuto účelu souhlas vlastníka nemovitosti.
III. Cena služby a její úhrada
3.1 Povinností Uživatele je platit smluvenou cenu podle platného tarifu uvedeného v aktuálním ceníku firmy SPOJE.NET s.r.o. řádně a včas.
3.2 Uživatelem zvolený tarif:
3.3 Uživatelem zvolený tarif lze kdykoliv změnit vystavením nové, podpisy obou smluvních stran stvrzené, Specifikace, kde bude tato změna
uvedena. Nová Specifikace tak nahrazuje dodatek k této Smlouvě.
3.4 Platba bude prováděna v pravidelných splátkách (dále jen fakturační období) podle Uživatelem zvoleného tarifu za podmínek stanovených
touto Smlouvou a Podmínkami (zejména viz Odstavec 6. Podmínek), není li touto Smlouvou určeno jinak.
3.5 Fakturační období je
počínaje
. Cena za toto fakturační období (včetně volitelných doplňků tarifu) je uvedena v Specifikaci,
která je nedílnou součástí této smlouvy.
3.6 Cena za objednané služby je splatná dopředu na základě výzvy k úhradě, zaslané Poskytovatelem Uživateli. Uživatel uhradí cenu v plné výši
na bankovní účet Poskytovatele do 14 dnů ode dne zaslání výzvy k úhradě. Řádné účetní doklady vystaví Poskytovatel až po úplném
uhrazení částky, uvedené na výzvě k úhradě.
3.7 V případě, že je Uživatel v prodlení s platbou 7 dnů ode dne splatnosti, uvedeném na zaslané výzvě k úhradě, je Poskytovatel dle Podmínek
oprávněn pozastavit poskytování služby a vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.00 Kč.
IV. Minimální doba užívání služby a doba, na kterou je smlouva sjednána
4.1
Minimální doba užívání služby činí 1 měsíc.
4.2
Smlouva je sjednána od data
na dobu neurčitou.
4.3
Výpovědní lhůta Smlouvy: 1 měsíc.
V. Závěrečná ustanovení
5.1 Tato Smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží Poskytovateli a druhý Uživateli.
5.2 Toto Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem, kdy ji obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
5.3 Předávací protokol není součástí této smlouvy.
V Praze dne:
Razítko Poskytovatele a podpis oprávněného
zástupce Poskytovatele

..........................................................................

Podpis Uživatele nebo jeho
oprávněného zástupce

..........................................................................

Stránka 1 z 2

Produktová specifikace
Číslo dokumentu:

Tento dokument je nedílnou součástí smlouvy č.
Poskytovatel: SPOJE.NET s.r.o., Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO: 29034736, DIČ: CZ29034736
Oprávněný zástupce:
Vyřizuje:
Zákaznická podpora: helpdesk@spoje.net +420 233358050 (9-19h) +420 608233232
Uživatel:
IČO:
Telefon:

K datu

DIČ:
Email:

Oprávněný zástupce:

platí následující specifikace produktu:

Místo připojení:
Node:
Tarif:

- podrobná specifikace:
Vlastnost

Hodnota

Odchozí rychlost

kbit/s

Příchozí rychlost
Běžná rychlost (oba směry)
Minimální rychlost (oba směry)

kbit/s
kbit/s
kbit/s

Poznámka:

Cena tarifu a volitelných služeb, poskytovaných v jeho rámci za fakturační období
Název

Cena za jedn./1měs.

:

Počet j.

Celkem bez DPH

Poznámka:

Celkem bez DPH:
Kč, DPH: 21%, cena celkem vč. DPH:
Cena za fakturační období celkem:
Kč

Kč

Toto není faktura - údaje potřebné k platbě, t.j. číslo účtu, variabilní symbol atp. obdržíte e-mailem, jakmile nám bude tato
produktová specifikace doručena.

V Praze dne:
Razítko Poskytovatele a podpis oprávněného
zástupce Poskytovatele

..........................................................................

Podpis Uživatele nebo jeho
oprávněného zástupce

..........................................................................
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