číslo smlouvy

/internet

Smlouva o poskytování telekomunikačních Služeb internetu
uzavřená níže uvedeného dne
(dále jen „Smlouva“)
mezi:
Uživatelem:
Jméno a příjmení/název firmy:
Trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání:
Fakturační adresa*:
Doručovací adresa*:
* pokud je stejná jako adresa trvalého pobytu/sídla/místa podnikání výše, proškrtněte

RČ:

IČO:

DIČ:

Zástupce (jméno – postavení):
Telefon:

Mobil:

Bankovní spojení:

Variabilní symbol**:

** týká se pouze pohledávek, jimž není vystavována faktura

(dále jen „Uživatel“)
a
Poskytovatelem:
HovNet-SERVIS s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
53838, se sídlem Hovězí, Hovězí 19, PSČ 756 01, IČ 29447488, DIČ CZ29447488, bankovní účet: 2501069339 / 2010,
vedený u FIO banka a.s., e-mail: info@hovnetservis.cz, telefon: +420 571 119 119, zastoupená (jednající) níže
uvedenou osobou
(dále jen „Poskytovatel“)
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je připojení k síti Internet dále jen „Služba“, jejíž specifikace je následující:
Adresa přípojného místa:
Číslo bytu:
Není-li uvedeno jinak, je přípojným místem výše uvedená adresa Uživatele.

Zvolte jednu z uvedených variant:
Specifikace tarifu
Název tarifu:

Bližší specifikace tarifu je uvedena v Ceníku tarifů a souvisejících služeb
zveřejněným na internetové adrese Poskytovatele: www.hovnetservis.cz (dále
jen „Ceník“).

Individuální tarif:

cena za měsíc v Kč včetně DPH
maximální (inzerovaná) rychlost
stahování / odesílání v Mbit/s
běžná rychlost
stahování / odesílání v Mbit/s
minimální rychlost
stahování / odesílání v Mbit/s
maximální počet veřejných IP adres
maximální počet lokálních IP adres
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II.
II.1.

Cena služby a platební podmínky
Za zřízení Služby je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli aktivační poplatek ve výši
Kč včetně DPH.
Aktivační poplatek je splatný za podmínek stanovených VP do 7 dnů ode dne (zvolte jednu z uvedených variant):
nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy
zprovoznění služby dle čl. IV.2. Smlouvy.

II.2.

Za poskytování Služby je Uživatel povinen Poskytovateli platit cenu uvedenou v Ceníku pro Službu, a to v jeho
platném a účinném znění (dále jen „Cena“), nestanoví-li Smlouva cenu jinou. Ceník, který vede a spravuje
Poskytovatel je k dispozici v místě provozovny Poskytovatele a je zveřejněn na internetové adrese
Poskytovatele www.hovnetservis.cz. Cena se počítá ode dne zprovoznění Služby dle čl. IV.2. Smlouvy.

II.3.

Cena je splatná za podmínek blíže specifikovaných ve VP následovně (zvolte jednu z uvedených variant):
měsíčně primárně bezhotovostním převodem (vždy k 5. dni v měsíci, ve kterém je Služba poskytnuta,
nestanoví-li VP jinak)
čtvrtletně primárně bezhotovostním převodem (vždy k 5. dni ve čtvrtletí, ve kterém je Služba poskytnuta,
nestanoví-li VP jinak)
půlročně primárně bezhotovostním převodem (vždy k 5. dni v pololetí, ve kterém je Služba poskytnuta,
nestanoví-li VP jinak)
ročně primárně bezhotovostním převodem (vždy k 5. dni v roce, ve kterém je Služba poskytnuta, nestanoví-li
VP jinak).

II.4.

Fakturu – daňový doklad (splátkový kalendář) či jiné potvrzení o úhradě v souladu s platnými právními předpisy
si přeje Uživatel (zvolte jednu z uvedených variant):
zasílat elektronickou poštou
zasílat běžnou poštou za poplatek dle ceníku.

III.
III.1.

Trvání smlouvy
Zvolte jednu z uvedených variant:
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání

měsíců s tím, že po uplynutí této doby se tato

Smlouva prodlužuje na dobu neurčitou za podmínek stanovených VP.
III.2.

Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

IV.
IV.1.

Zvláštní ujednání
Uživatel žádá, aby mu veškeré písemnosti, které nemusejí být zasílány v listinné podobě, byly zasílány na tuto
adresu elektronické pošty
Uživatel dále žádá, aby mu byla také na tuto sekundární adresu elektronické pošty
přeposílána následující korespondence:
změny VP;

změny Ceníku;

marketingové akce;

oznámení tykající se smluvního vztahu;

výluky poskytování Služeb;

elektronické faktury;

IV.2.

Datum zprovoznění Služby

IV.3.

Smluvní strany (zvolte jednu z uvedených variant):

nabídky práce;

ostatní

se nedohodly na dalším zvýhodněném poskytování Služby.
se dohodly, že od data

do

bude Poskytovatel poskytovat

do

bude Uživatel využívat Služeb

Službu Uživateli bezúplatně (zdarma).
se dohodly, že od data

Poskytovatele za zvýhodněných podmínek, a to za nižší cenu, a to ve výši
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IV.4.

Zvolte jednu z uvedených variant:
Poskytovatel nepronajímá a nepřenechává Uživateli žádné zařízení.
Poskytovatel pronajímá uživateli zařízení po dobu trvání Smlouvy. O předání a převzetí zařízení bude sepsán
”Protokol o předání a převzetí věcí”. Poskytovatel si účtuje za pronájem zařízení měsíčně částku ve výši
Kč včetně DPH. Tato částka bude splatná za podmínek sjednaných v čl. II.2 Smlouvy.

IV.5.

Uživatel za podmínek stanovených VP se zveřejněním svého jména a příjmení nebo obchodní firmy předaných
Poskytovateli v rámci Smlouvy na propagačních materiálech, nabídkách, referencích a internetové adrese
Poskytovatele www.hovnetservis.cz. (zvolte jednu z uvedených variant):
souhlasí.
nesouhlasí.

IV.6.

Datem zprovoznění Služby sjednaném v této Smlouvě pozbývá platnosti předchozí smlouva číslo
uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem dne:

IV.7.

Další specifikace a nastavení služeb:

V.
V.1.

Závěrečná ujednání
Veškeré rozvody datové sítě a použitého zařízení dodaného Poskytovatelem zůstávají ve vlastnictví
Poskytovatele s výjimkou věcí, na které byl sepsán protokol o ”převodu vlastnictví k věcem” a jež byly
”Uživatelem” řádně zaplaceny.

V.2.

VP a Ceník tvoří nedílnou součást Smlouvy. Podpisem Smlouvy Uživatel potvrzuje, že od Poskytovatele převzal
VP, a dále Ceník platný ke dni podpisu Smlouvy. VP a Ceník tvoří nedílnou přílohu Smlouvy. VP a Ceník jsou
veřejně dostupné také na internetové adrese Poskytovatele www.hovnetservis.cz.
V

dne

Podpis ”Uživatele” / Firma + razítko

Podpis ”Poskytovatele” / Firma + razítko

jméno a příjmení:

jméno a příjmení:

funkce nebo plná moc a datum jejího podpisu:

funkce nebo plná moc a datum jejího podpisu:

Rekapitulace platebních podmínek:

Číslo účtu

Variabilní symbol

Částka dle ceníku za tarif

2501069339 / 2010
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