Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací

číslo smlouvy/variabilní symbol

Smluvní strany:
Tlapnet s.r.o.
Se sídlem:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
Komerční banka
43 – 7213580207 / 0100
27174824
CZ27174824
Jiřím Tlapákem, jednatelem společnosti
Dále jen Poskytovatel

 Fyzická osoba Příjmení, jméno a titul /  Právnická osoba Název společnosti

 Fyzická osoba – Číslo OP /  Právnická osoba – IČO

 Fyzická osoba – Rodné číslo (datum narození) /  Právnická osoba – DIČ

Adresa přípojného místa, město (obec):

Ulice, číslo popisné:

PSČ:

Adresa trvalého bydliště, město (obec):

Ulice, číslo popisné:

PSČ:

Fakturační adresa, město (obec):

Ulice, číslo popisné:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

 Platba bankovním převodem

 Platba v hotovosti na ZC

 S I P O …………………………………………….

 Platba složenkou (nevystavujeme)

 Nepožaduje zasílaní vyúčtování

 Email fakturace

 Poštovní fakturace (manipulační poplatek 20,- Kč)

Dále jen Účastník
Uzavírají tuto Smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 sb. o elektronických komunikacích.

1. Předmět smlouvy
Předmětem Smlouvy, včetně jejich příloh a Specifikací, je závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi dohodnuté veřejně dostupné
služby elektronických komunikací, případně i další služby, a závazek Zákazníka za tyto služby zaplatit cenu. Cenové podmínky jsou
uvedeny v cenících příslušných pro jednotlivé služby vydávaných Poskytovatelem, platných ke dni poskytnutí Služeb (dále jen ceníky)
2. Zkušení období a právo na odstoupení od smlouvy
Služby dle této smlouvy se první měsíc po jejím uzavření poskytují bezplatně za účelem možnosti vyzkoušení služby Účastníkem.
Účastník je oprávněn od této smlouvy do 30 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ustoupit.
3. Dárek za uzavření smlouvy
a) Účastník má při uzavření této smlouvy na dobu určitou v délce trvání dvou let nárok na dárek. Tento nárok vzniká až po zaplacení první
pravidelné platby smlouvy, ovšem jen za podmínky, že v té době neběží výpovědní lhůta smlouvy z jakéhokoliv důvodu.
b) Konkrétní dárek vybírá Účastník ze seznamu dárků, vztahujícím se k vybranému tarifu jeho internetové přípojky, uvedeném na webové
stránce http://obchod.opravimecokoliv.cz/.
c) Konkrétní dárek si Účastník objedná prostřednictvím webové stránky http://obchod.opravimecokoliv.cz/ nebo osobně na zákaznickém
centru.
d) Poskytovatel Účastníkovi dárek doručí do 30 dnů od jeho objednání.
e) V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu určitou, přechází vlastnické právo na Účastníka až okamžikem uplynutí této doby, a to
automaticky. Dojde-li k zániku této smlouvy před uplynutím doby, na kterou je uzavřena, k přechodu vlastnického práva na Účastníka
nedojde; dárek zůstává ve vlastnictví Poskytovatele a Účastník je povinen ho po zániku této smlouvy vrátit. Do okamžiku přechodu
vlastnického práva se vzájemná práva a povinnosti k tomuto dárku přiměřeně řídí ustanoveními Všeobecných podmínek o zařízení
zapůjčených Účastníkovi.

Účastník prohlašuje, že
a) se seznámil se specifikací objednaných služeb a s Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále také „Všeobecné podmínky“), tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a
zavazuje se Všeobecné podmínky a pravidla v nich uvedená dodržovat.
b) se seznámil s aktuálním ceníkem poskytovatele, a bere jej na vědomí.
c) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle Všeobecných podmínek a toto svým podpisem níže
stvrzuje.
1
Smlouva Internet wireless home

Specifikace služby Internet Wireless Home
Poskytovatel poskytne zákazníkovi přístup do svého centrálního internetového bodu (IB) pomocí digitálního mikrovlnného
spoje (přípojky), ukončeného ethernetovým rozhraním.
Parametry poskytované služby:
Připojení bude provedeno linkou dle tarifu:

Nespěchám (N1)

Nečekám (N2)

Nestíhám (N3)

Blikám (F1)

Svítím (F2)

Zářím (F3)

.......................................................................................................
Kapacita přípojného vedení:
Adresa přípojného místa:
Privátní adresa IP pro přístup na internet:
Další privátní adresy IP:
Maska podsítě:
Internetová brána (Gateway):
Veřejná adresa IP:
Server SMTP pro odchozí poštu:
MAC adresa koncového zařízení:

Ceny poskytované služby:
Cena za službu za kalendářní měsíc (v Kč):
21% DPH
Ceny poskytované služby:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou/neurčitou a to na dobu ............. měsíců. V případě uzavření smlouvy na dobu určitou se po uplynutí
této doby smlouva mění na smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
2. Instalované zařízení je vlastnictví provozovatele sítě Tlapnet, pokud nebylo, dokladem o zaplacení zařízeni, dohodnuto jinak.
3. Skončením Smlouvy není dotčena povinnost zákazníka uhradit Poskytovateli veškeré dlužné částky ani oboustranná odpovědnost
za případnou škodu.
4. Účastník je povinen vrátit veškerá poskytnutá zařízení Poskytovateli na adresu některého z Kontaktních míst nejpozději do 15 dnů
od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to na své náklady a nebezpečí.
5. Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí právním řádem ČR, Smlouvou, Všeobecnými podmínkami, reklamačními řády a Ceníky
Poskytovatele. Všeobecné podmínky, platné Ceníky a reklamační řády a další tiskopisy jsou k nahlédnutí na všech kontaktních místech
Poskytovatele a na internetových stránkách www.tlapnet.cz. Zákazník se může též informovat u svého obchodního zástupce. Smlouva je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě ukončení této Smlouvy
zanikají veškeré smluvní vztahy uzavřené v jejím rámci. Ukončení smlouvy musí proběhnout písemnou formou a e-mailové výpovědi
nejsou akceptovány. Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního vztahu, nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit všechny závazky,
které jsou se zánikem smluvního vztahu spojeny na základě ustanovení této Smlouvy nebo smluvních vztahů uzavřených v jejím rámci.

Datum splatnosti služby:
Variabilní symbol pro platby bankovním převodem:

V(e) ......................................
Poskytovatel:

dne: ..................................
Zákazník:

Podpisem tohoto dodatku účastník souhlasí s aktuálními všeobecnými obchodními podmínkami

