
Níže uvedeného dne uzavřeli tuto

SMLOUVU  O  POSKYTOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAČNÍCH  SLUŽEB
č.  1032014

I. Předmět smlouvy

a) Touto smlouvou se zavazuje poskytovatel zajistit  pro zákazníka bezdrátové připojení k internetu linkou
…............................za cenu …......,-  Kč s  DPH za měsíc.  Platba bude fakturována kvartálně,  tedy
….........,- s DPH za čtvrtletí. Zákazník se zavazuje zaplatit mu za to úplatu způsobem uvedeným v čl. III.
písm. a) této smlouvy.  Dodávka služeb popsaných shora bude prováděna prostřednictvím metropolitní sítě
LINECOM.

b) Současně  s  poskytováním  bezdrátového  připojení  shora  se  poskytovatel  zavazuje  přidělit  zákazníkovi
jedinečnou IP adresu, na které bude měřen průtok dat. Objem přenesených dat je zákazník oprávněn
průběžně sledovat na stránkách poskytovatele. 

II. Práva a povinnosti poskytovatele

a) Poskytovatel je povinen zdržet se jakéhokoli  monitorování přepravovaných dat nad rámec nutný k
zajištění  provozu  serveru.  Je  povinen  zajistit  nepřetržitý  provoz  bezdrátového  uzlu  spravovaného
poskytovatelem, vyjma výpadků potřebných k údržbě zařízení, nebo událostí způsobené vyšší mocí.

b) Změna linky dle čl. I. odst. a) je možná a bude provedena k žádosti zákazníka vždy k prvnímu dni
v měsíci, žádost je třeba podat s pětidenním předstihem.  

III. Povinnosti zákazníka

a) Za služby poskytované dle čl. I. této smlouvy je zákazník povinen platit jejich cenu poskytovateli dle ceníku
na základě  kvartální  faktury.   Poskytovatelem účtovanou částku je  zákazník  povinen zaplatit  ve  lhůtě
splatnosti  faktury  na  účet  poskytovatele  u  KB  č.ú.  43-9325610297/0100. Zákazník  se  současně
zavazuje uhradit poskytovateli zřizovací poplatky na základě vystavené faktury po zprovoznění objednané
služby.

b) Zákazník se zavazuje že nebude žádným způsobem zasahovat do konfigurace zařízení a bude ho chránit
před poškozením neodbornou manipulací.

c) Zákazník nesmí poskytovat konektivitu a služby provozovatele třetím stranám.

IV. Doba trvání smlouvy

a) Dohodou obou smluvních stran byla tato smlouva uzavřena na dobu neurčitou počínaje dnem podepsání
smlouvy.  

Zákazník

jednatel : 
ob. jméno :

    
adresa/sídlo : 
                         
IČO/DIČ :  

Poskytovatel

Miloš Zákravský – MZ electronic
Zámeček 35
500 08  Hradec Králové

IČO: 16799721  DIČ: CZ7303043066
č.ú.  KB  43-9325610297/0100 



V. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

a) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Pro tento případ činí výpovědní doba
jeden celý kalendářní měsíc do doručení písemné výpovědi, nebo po vypršení doby na kterou byla smlouva
uzavřena dle čl. IV. písm. a) shora.

c) Účastníci  této  smlouvy  se  dohodli  na  oprávnění  poskytovatele  na  okamžitém  odstoupení  od  smlouvy
v případě, že zákazník nemá uhrazeny dvě a více faktury dle čl. III. písm. a) shora. 

d) Dále se účastníci dohodli na oprávnění poskytovatele na okamžitém odstoupení od smlouvy v případě, že
zákazník poruší smluvní ujednání dle čl. III. písm. c) shora.

  VI. Servisní podmínky

a) Zákazník  je  povinen  uhradit  poskytovateli  veškeré  náklady  spojené  se  servisním  zásahem,  který  byl
zákazníkem požadován bezdůvodně.

b) Zákazník bere na vědomí, že při prodlení s placením jakékoli faktury mu bude ihned od počátku prodlení
omezen, popřípadě znemožněn přístup k síti.

c) Obě strany se dohodly, že hlášení poruch a sdělování dalších důležitých skutečností souvisejících s touto
smlouvou bude bez zbytečného odkladu prováděno e-mailem, poštou nebo  telefonem.

VII. Společná a závěrečná ustanovení

a) Dle dohody účastníků této smlouvy se vztahy vzniklé z této smlouvy řídí platným právním řádem České
republiky.

b) Případné změny a doplňky této smlouvy musí být účastníky sjednány písemně.
c) Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Hradci Králové dne  

      Miloš Zákravský
       …………………………………….                               …..……………………………………

poskytovatel zákazník
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