Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
prostřednictvím bezdrátové sítě
TARIF SNÍŽENÝ
I.
Poskytovatel:

SMLUVNÍ STRANY

Ing. Vladimír VLK
Velká Strana 46
394 22 Košetice

IČ 734 80 525
DIČ CZ7210171485
Vladimír VLK je plátcem DPH

Tel. 723 371 686
e-mail: vlk@kosetice.cz
číslo účtu: MONETA Money Bank 209 340 997 / 0600
(dále jen Poskytovatel)

Odběratel:

Jméno a příjmení.
Datum narození:
Bydliště:

fakturační údaje(IČ,DIČ):

Telefon:
e-mail:
(dále jen Odběratel)

II.

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.
Poskytovatel je na základě Osvědčení č. 3461 vydané Českým telekomunikačním
úřadem pod Čj. ČTÚ-74/2013-633 oprávněn ke zprostředkování přístupu do sítě Internet.
2.
Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o poskytování služeb
elektronických komunikací prostřednictvím bezdrátové sítě (dále jen „Smlouva“).
3.
Mezi stranami je ujednáno, že část obsahu Smlouvy určuje dokument Specifikace
tarifů a rychlostí internetového připojení.
4.
Dokument Specifikace tarifů a rychlostí internetového připojení je zveřejněn
v elektronické podobě na internetových stránkách Poskytovatele.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.
Předmětem Smlouvy je závazek poskytovat Odběrateli služby elektronických
komunikací. (Dále jen „Služba“)
2.
Připojení je sjednané s neomezeným limitem přenesených dat.
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IV.

PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ

1.
Za realizaci připojení Odběratele k internetu je sjednán jednorázový zřizovací poplatek
ve výši 0,- Kč.
2.
Za plnění uvedené v článku III. se Odběratel zavazuje měsíčně hradit Poskytovateli
částku 150,-Kč včetně DPH – pro tarif Snížený.
Úplnou informaci o tarifech najde Odběratel na internetových stránkách Poskytovatele.
3.
Platba se provádí do 10. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo
poskytováno připojení.
Vysvětlení: např. za leden platí Odběratel do 10. února
4.
Není-li dohodnuto jinak – platba se realizuje prostřednictvím trvalého příkazu na účet
Poskytovatele. Faktura bude vydávána za kalendářní čtvrtletí a zaslána na e-mail Odběratele.
5.
Odběratel má možnost využít platbu předem na 1 rok. V takovém případě
Poskytovatel poskytuje slevu, která se rovná jedné měsíční částce. Tento způsob platby je
možno sjednat kdykoliv v průběhu roku.
číslo účtu pro platby: MONETA Money Bank 209 340 997 / 0600
pro snadnější spárování platby: VS číslo popisné a text pro příjemce příjmení Odběratele.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

1.
Poskytovatel je oprávněn monitorovat provoz sítí a použít další vhodné technické
prostředky, aby zjistil či prověřil zneužití Služeb.
2.
Poskytovatel je povinen zdržet se na lince mezi Odběratelem a Poskytovatelem
monitorování přepravovaných dat nad rámec nutný k zajištění provozu Služby.
S informacemi, které takto získá, je povinen nakládat jako s obchodním tajemstvím. Jedná se
zejména o množství přenesených dat a využití sítě.
3.
Při poskytování Služeb může docházet k občasnému snížení kvality, dočasnému
omezení, popř. přerušení poskytování Služeb. Pokud lze takové snížení kvality, dočasné
omezení, popř. přerušení předvídat, oznámí Poskytovatel takovou skutečnost Odběrateli
vhodným způsobem předem.
4.
Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené Odběrateli v důsledku výpadku
bezdrátové sítě, opožděného dodání či poškození dat během přenosu nebo v důsledku dalších
chyb přenosu.
5.
Poskytovatel je správcem a vlastníkem technologického zařízení, jehož
prostřednictvím lze získat přístup ke Službě.
6.
Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.
7.
Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost připojení, v případě, že bude způsobená
zejména faktickou vadou počítače Odběratele. Funkčnost připojení prokáže Poskytovatel na
přineseném notebooku, který bude zapojen na místo počítače Odběratele.
8.
Poskytovatel je povinen dodržovat tuto Smlouvu.
9.
V případě, že Odběratel nahlásí výpadek poskytované Služby, je Poskytovatel povinen
zahájit práce k odstranění závady. Je povinen vynaložit veškeré úsilí na znovuobnovení
spojení, avšak neodpovídá za výpadek na straně jeho smluvního dodavatele konektivity.
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VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ODBĚRATELE

1.
Odběratel má právo na řádné a včasné plnění Služby, které je specifikováno
v dokumentu Specifikace tarifů a rychlostí internetového připojení. V případech
nedostupnosti Služby, specifikovaných v dokumentu Specifikace tarifů a rychlostí
internetového připojení má Odběratel právo, nejpozději poslední den v daném měsíci,
požádat Poskytovatele o vrácení poměrné částky za připojení v době nedostupnosti služby za
daný měsíc. Nefunkčnost připojení hlaste na číslo:

723 371 686 VLK – volání mezi 7h – 20h, SMS kdykoliv.
2.
Poskytovatel poskytuje Služby uvedené v článku III. jako koncové pro Odběratele.
Odběratel nesmí Služby uvedené v článku III. prodávat nebo bezplatně poskytovat třetí osobě.
Třetí osobou se rozumí osoba, která s Odběratelem nebydlí ve stejném domě nebo u bytových
domů s ním nebydlí ve stejném bytě.
3.
Odběratel je povinen vrátit zařízení dodané Poskytovatelem po skončení smluvního
vztahu mezi ním a Poskytovatelem.
4.
Odběratel bere na vědomí, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu, který
nezbytně potřebuje k poskytování Služby.

Zařízení poskytnutá Poskytovatelem:
□ MikroTik SXTsq
□ UBNT PowerBeam 5 AC 300
□ MikroTik LHG 5 ac

□ UBNT LiteBeam 5 AC

□ MikroTik LHG XL 5 ac

□ Jiné:………………………………………

Podpisem potvrzuji převzetí zařízení:
..............................................
podpis Poskytovatel

VII.

.............................................................
podpis Odběratel

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.
Poskytovatel na základě uzavření Smlouvy zpracovává osobní údaje fyzických osob
v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování Služby: jméno, příjmení, datum narození, adresa
přípojného místa, e-mail. Poskytovatel se stává správcem uvedených osobních údajů
Smlouvy.
2.
Uzavřené Smlouvy jsou vedeny v papírové podobě. Po ukončení vztahu jsou
archivovány po dobu tří let.
3.
Veškeré informace o ochraně osobních údajů nalezne Odběratel v dokumentu
Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků zveřejněného na internetových stránkách
www.wlci.cz.

VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální délkou trvání smlouvy
1 měsíc.
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2.
Smlouva může být zrušena písemnou výpovědí.
3.
Smlouva je ukončena k prvnímu dni měsíce, který bezprostředně následuje po měsíci,
ve kterém byla výpověď doručena.
Vysvětlení: např. výpověď byla doručena 10. ledna, Odběratel za leden platí a může do konce
měsíce využívat Službu.
4.
V případech kdy se Odběratel opakovaně dostává do prodlení s platbami, je
Poskytovatel oprávněn Odběrateli přerušit dodávku Služby až do doby, kdy Odběratel zaplatí
dlužnou částku.
5.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků, schválených oběma
stranami.
6.
Odběratel je povinen na své náklady zajistit napájení elektřinou o napětí 220V pro
technologická zařízení Poskytovatele. Odběratel odpojuje zařízení od elektřiny pouze
v odůvodněných případech – blížící se bouřka, opuštění bytu na více dní,... . Jinak je
doporučeno zařízení neodpojovat.
7.
Instalované zařízení je ve vlastnictví Poskytovatele, pokud nebylo dokladem o
zaplacení zařízení dohodnuto jinak.
8.
Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí platným právním řádem ČR,
Smlouvou a dokumentem Specifikace tarifů a rychlostí internetového připojení. Dokument
Specifikace tarifů a rychlostí internetového připojení je k nahlédnutí na internetových
stránkách www.wlci.cz
9.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
10.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu.
V Košeticích dne:
.........................................................
Poskytovatel

......................................................
Odběratel

první platba za měsíc:
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