Smlouva o poskytování datových služeb
(Smlouva o poskytování služby č. …….. ze dne …………..)

1.

Smluvní strany

Účastník:

Poskytovatel:
Vysušil Milan DX-NET
Okna č.p. 105
471 62 Okna
Tel.: 774 179 185
email: dxnet@email.cz
www.dx-net.cz
IČO: 02453495

2.

tel.: …………………………
e-mail: ……………………..
IČO / datum nar.: …………

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat, resp. poskytnout účastníkovi služby od ……………..,
blíže sjednané ve specifikaci služby a závazek účastníka za tyto služby zaplatit. Veškeré údaje uvedené ve smlouvě
(včetně technického listu, platebního kalendáře a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné.

3.

Specifikace služby

Přístup k datové síti a jejím službám prostřednictvím datové přípojky rychlostí ……… Kbit/s DOWNLOAD,
UPLOAD. Sdílení max. 1:10, při zaplnění páteřní linky do internetu, neplatí pro garantované připojení.

4.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 (třicet) dnů a začíná plynout dnem následujícím
po dni, kdy byla Poskytovateli doručena písemná výpověď účastníka. Smlouva na poskytování služeb nabývá
platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu technického listu o převzetí služby.
V případě, že Účastník uzavřel smlouvu s Poskytovatelem mimo sídlo Poskytovatele či mimo Kontaktní místo, má
Účastník právo od smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu do 14ti dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke
splnění dodávky zboží či služeb Poskytovatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv
sankce do 1 měsíce. Písemné odstoupení od smlouvy zašle Účastník poštovní přepravou na kontaktní místo nebo jej
osobně doručí.

5.

Cena

Poskytovatel bude účastníkovi za poskytované služby uvedené v bodě 2. účtovat …….,- Kč měsíčně.
Pokud Poskytovatel nebude schopen poskytovat službu déle než 3 dny nepřetržitě v kalendářním měsíci, má účastník
právo na vrácení poměrné částky, po kterou je služba omezena nebo neposkytnuta. Toto ustanovení se netýká závad
způsobených účastníkem nebo závad způsobených mimo síť Poskytovatele. V případě výpadku je čas počítán od
doby, kdy je oznámeno Poskytovateli telefonicky nebo zprávou SMS. V případě oprav na zařízení účastníka je tato
práce zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Poskytovatel neodpovídá za provoz, funkčnost a kompatibilitu zařízení
účastníka hardwarové a softwarové vybavení, prostřednictvím kterého je Služba přijímána.

6.

Platební podmínky

Částku .…,- Kč musí být uhrazena na účet Poskytovatele číslo účtu: ………., variabilní symbol: …….. Splatnost
je uvedena na faktuře ( platebním kalendáři). Zaplacení za službu probíhá vždy do 10. dne v daném měsíci.
Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet Poskytovatele. Je-li účastník v prodlení
s platbou ceny služby je povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i
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započatý den prodlení. V případě, že účastník nezaplatí včas řádně vyúčtované ceny za Poskytnutou službu nebo
neplní další smluvní podmínky, zašle Poskytovatel účastníkovi (písemné, SMS, email) upozornění s uvedením termínu
náhradního plnění. Pokud účastník v uvedeném termínu nezjedná nápravu Poskytovatel má právo zastavit
poskytování služby.
7.

Etika

Účastník se zavazuje, že v žádném případě nebude provádět úkony, které by mohly být v rozporu se smlouvou,
Všeobecnými podmínkami a tím poškodit Poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude využívat prostředků sítě k
činnosti, která by mohla být považována za protizákonnou viz. Všeobecné podmínky bod 4.

8.

Účastník prohlašuje, že:

a) se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací (dále jen "VP"), tyto obdržel,
bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a zavazuje se VP aktuálně platné dodržovat; VP i tato smlouva
mohou být poskytovatelem měněny postupem ve VP uvedeným v souladu s platnými právními předpisy;
b) se seznámil s aktuálně platným Ceníkem poskytovatele, který obdržel;
c) v okamžiku uzavření této smlouvy nedluží za ostatní služby mu poskytované poskytovatelem;
d) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů;
e) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb;
f) bere na vědomí způsob komunikace email: dxnet@email.cz , tel.: 774 179 185

V Oknech dne ……………..

___________________
Poskytovatel

_________________________
Účastník
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Technický list
(Smlouva o poskytování služby č. …….. ze dne …………..)
Smluvní strany

Místo připojení:

Poskytovatel:
Vysušil Milan DX-NET
Okna č.p. 105
471 62 Okna
Tel.: 774 179 185
email: dxnet@email.cz
www.dx-net.cz
IČO: 02453495

Nastavení zařízení:

tel.: …………………………
e-mail: ……………………..
IČO / datum nar.: …………

Adresa IP
Maska sítě
Server DNS
Náhradní DNS
Brána (GW)

: ……………………………
: …………………………….
: …………………………….
: …………………………….
: …………………………….

Heslo pro domácí síť: ………………………………..
Účastníkovi byla předvedena služba na stránkách např.: www.seznam.cz, www.speedtest.net

V Oknech dne ……………..

___________________
Poskytovatel

_________________________
Účastník
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Platební kalendář a daňový doklad pro rok ……….
(Smlouva o poskytování služby č. …….. ze dne …………..)

Smluvní strany

Účastník:

Poskytovatel:
Vysušil Milan DX-NET
Okna č.p. 105
471 62 Okna
Tel.: 774 179 185
email: dxnet@email.cz
www.dx-net.cz
IČO: 02453495

tel.: …………………………
e-mail: ……………………..
IČO / datum nar.: …………

Platba převodem – číslo bankovního účtu: ………………

Variabilní symbol:

…….

DX ..

platba za leden

splatnost do

10.1.

…...,- Kč

DX ..

platba za únor

splatnost do

10.2.

…...,- Kč

DX ..

platba za březen

splatnost do

10.3.

…...,- Kč

DX ..

platba za duben

splatnost do

10.4.

…...,- Kč

DX ..

platba za květen

splatnost do

10.5.

…...,- Kč

DX ..

platba za červen

splatnost do

10.6.

…...,- Kč

DX ..

platba za červenec

splatnost do

10.7.

…...,- Kč

DX ..

platba za srpen

splatnost do

10.8.

…...,- Kč

DX ..

platba za září

splatnost do

10.9.

…...,- Kč

DX ..

platba za říjen

splatnost do

10.10.

…...,- Kč

DX ..

platba za listopad

splatnost do

10.11.

…...,- Kč

DX ..

platba za prosinec

splatnost do

10.12.

…...,- Kč

Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu a to na e-mail: dxnet@email.cz,
nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny dle bodu 5.7 všeobecných podmínek.

Nejsem plátce DPH.

V Oknech dne ……………..

___________________
Poskytovatel

_________________________
Účastník
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