Ing. Libor Petr, INTERDATA

Lužické nám. 158
40801 Rumburk
IČO: 64678539; DIČ: CZ6912312374
Tel: 412 334 270; e-mail: info@interdata.cz

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb firmy
Ing. Libor Petr, INTERDATA
Číslo smlouvy:
Poskytovatel:
se sídlem:
kontaktní centrum:
IČO:
DIČ:
bank. spojení:
zastoupen:
registrace:
mobilní kontakt
e-mail
tech. podpora
tech. kontakt

Smluvní strany

Ing. Libor Petr, INTERDATA
Lužické nám. 158, 40801 Rumburk
Lužické nám. 158, 40801 Rumburk
64678539
CZ6912312374
Fio banka, a.s., č. účtu: 2300617618/2010
panem Ing. Liborem Petrem
27.11.1996
412334270
info@interdata.cz
noc@interdata.cz
412334270

Uživatel:

adresa zřízení:

fakturační adresa:
telefon:
e-mail

čl. 2
Předmět smlouvy, cena
1)

Předmětem této smlouvy jsou následující poskytované služby:

Cena bez DPH

- Internetový tarif

Cena s DPH

- Veřejná IP adresa

Celková měsíční cena

Ceny poskytovaných služeb neuvedených v této smlouvy se řídí aktuálně platným ceníkem poskytovatele.
2)
3)
4)

Jednorázový zřizovací poplatek
Služby budou poskytovány od

Telekomunikační zařízení je majetkem …...................(zákazníka/poskytovatele).

+420 412 334 270

+420 777 323 525
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1)
2)
3)
4)
5)

1)

2)

1)

čl. 3
Platební podmínky

Vyúčtování služby se provádí na základě ročního předpisu plateb (platebního kalendáře) nebo formou daňového dokladu.
Cena je splatná na účet poskytovatele do desátého dne v měsíci, ve kterém dojde k uskutečnění zdanitelného plnění.
Jako variabilní symbol plateb je uživatel povinen používat číslo své smlouvy.
Za každý započatý den prodlení uživatele s placením je poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky.
V případě, že je uživatel v prodlení s placením, je poskytovatel oprávněn bez náhrady zrušit uživateli poskytování služeb a smazat jeho
veškerá data na prostředcích poskytovatele.

čl. 4
Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel je povinen uživatele vhodným způsobem a je-li to v jeho možnostech i s dostatečným předstihem informovat o omezení,
přerušení změnách nebo jiných nepravidelnostech v poskytování služeb.
Ostatní povinnosti poskytovatele se řídí podle Všeobecných podmínek poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále
jen VP), které jsou přílohou této smlouvy.

čl. 5
Povinnosti uživatele

2)

Pokud je zařízení majetkem poskytovatele je v případě ukončení smluvního vztahu uživatel povinen vrátit zapůjčené HW zařízení a to do
jednoho týdne od ukončení poskytované služby. Pokud ho v této lhůtě nevrátí, může mu poskytovatel vyúčtovat smluvní pokutu ve výši
5000,- Kč. Ujednání o této smluvní pokutě ani její zaplacení nemá vliv na povinnost nahradit poskytovateli škodu způsobenou porušením
této povinnosti.
Ostatní povinnosti uživatele se řídí podle VP, které jsou přílohou této smlouvy.

1)

Uživatel souhlasí s využitím svého telefonního čísla pro zasílání informačních zpráv, upomínek či výzev účastníkovi:

2)

Uživatel souhlasí s využitím své e-mailové adresy pro zasílání informačních zpráv, obchodních sdělení, upomínek či výzev účastníkovi:

1)

Poskytovatel není odpovědný uživateli za jakékoliv škody vzniklé odstoupením od smlouvy ani za škody způsobené nedostupností sjednaných
služeb.
Smlouvu ze strany uživatele lze vypovědět i bez udání důvodu a to písemnou formou, s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní doba začíná
běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poskytovateli.
Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy je poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž účastník uzavřením smlouvy vyjadřuje
souhlas. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají vůči klientu účinnosti doručením oznámení ve stejné formě, v jaké se
podává výpověď. Klient je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným
souhlasem poskytovatele.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne …................ Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že obdržel jedno
vyhotovení smlouvy, včetně VP a protokolu o nastavení služby.
Právní otázky neupravené touto smlouvou ani
VP se řeší
příslušnými právními předpisy, tj. zejména zákonem č.127/2005 Sb, o
elektronických komunikacích a zákonem č.89/2012 Sb, Občanským zákoníkem.
Uživatel v postavení spotřebitele potvrzuje svým podpisem, že mu ve smyslu § 1811 Občanského zákoníku poskytovatel sdělil veškeré údaje
podle § 1811 odst. 2), písm. a) až i) a že se před uzavřením smlouvy se zněním § 1811 Občanského zákoníku dostatečně seznámil.
Uživatel v postavení spotřebitele, potvrzuje svým podpisem, že mu ve smyslu § 1820 Občanského zákoníku poskytovatel
sdělil v
dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy veškeré údaje podle § 1820 odst. 1), písm. a) až j) Občanského zákoníku a že se rovněž v
dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy seznámil jak se zněním § 1820 Občanského zákoníku , tak se vzorovým tiskopisem na
Odstoupení od smlouvy, umístěným na webových stránkách poskytovatele.
Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, je uživatel povinen v případě nedodržení tohoto závazku uhradit, v souladu ust. § 63 odst. 1 písm.
p) ZEK, poskytovateli částku ve výši 1/5 součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy a výše úhrady
nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo uživateli poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Ujednání o této
smluvní pokutě nemá vliv na případnou povinnost uživatele hradit poskytovateli náhradu škody vzniklou v důsledku porušení jeho smluvních
povinností.
Smlouva je uzavřena na dobu …....měsíců.

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

čl. 6
Zpracování osobních údajů

Ano

Ne

Ano

Ne

čl. 7
Závěrečná ujednání

V Rumburku, dne …...........

V …....................., dne …...................

poskytovatel

uživatel

Já .......................................... tímto žádám o zahájení poskytování služby internetového připojení již ke dni .................. a beru na
vědomí, že v případě mého následného odstoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě jsem v souladu s § 1834 obč. zákoníku povinen
uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny do okamžiku odstoupení od smlouvy a současně jsem také povinen nést náklady spojené
s vrácením zařízení poskytovateli, včetně nákladů na jeho demontáž (práce technika a cestovné).
Datum, podpis: ..............................................

+420 412 334 270

+420 777 323 525
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