SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET
Smlouva číslo: .........................
1. Smluvní strany
Poskytovatel:

M.NET Studénka s.r.o.
Butovická 12, Studénka, 742 13
IČ: 27809927, DIČ: CZ27809927
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 22 61 52 30 01 / 5500
zast. Ing. Martinem Richtarikem, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)

Uživatel:

Jméno a příjmení (obchodní jméno): ………………………………………………….
Sídlo/adresa: ………………………………….., …………………………………….
IČ: …………………………… DIČ:…………………………………………………
Datum narození: …………………………… číslo OP: ……………………………...
Kontaktní osoba: …………………………………………………………....................
tel: …………………………. e-mail: ………………………………………………
(dále jen „Uživatel“)

2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit přípojný bod a následně poskytovat přístup ke
službám sítě Internet v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb společnosti M.NET
Studénka s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a platnou
legislativou pro poskytování telekomunikačních služeb.
3. Místo zřízení přípojného bodu
……………………………………..
…………………………………….
………………………
4. Rozsah poskytovaných služeb
(zvolené označte křížkem, nebo vyčerněte)
a) Připojení k síti Internet:
□ Maximální rychlost …..……/……..…kbps
Pozn: Před lomítkem je uvedena maximální rychlost stahování (Download), za lomítkem maximální
rychlost odesílání (Upload) dat
b)

Zřízení a provoz emailové schránky:
□ ANO

…………………………..@mnetstudenka.cz
…………………………..@mnetstudenka.cz
…………………………..@mnetstudenka.cz

□ NE
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c)

Aktivační poplatek, jenž uhradí uživatel:
…..…………,- Kč bez DPH
Aktivační poplatek v sobě zahrnuje montáž technických prostředků nutných ke zprovoznění
přípojného bodu.a jednorázovou konfiguraci TCP/IP protokolu v OS Windows, Internet Explorer,
Outlook popř. Outlook Express.

d) Měsíční úhrada za poskytované služby:
……………,- Kč bez DPH
5. Platnost a účinnost smlouvy, výpovědní lhůty
a) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je účinná ode dne zřízení
přípojného bodu. Zřízení a převzetí přípojného bodu potvrdí Uživatel podpisem Karty uživatele,
která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
b) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, nejméně však na dobu ….…. měsíců (minimální doba)
od data účinnosti Smlouvy.
c) Smlouvu je možné ukončit výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran, a to s jednoměsíční výpovědní
lhůtou, která začne běžet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně, a to:
- ze strany Poskytovatele i v minimální době v případě porušení kteréhokoliv ustanovení této
smlouvy, Všeobecných podmínek, případně jiných písemných ujednání mezi Poskytovatelem a
Uživatelem.
- ze strany Uživatele i bez uvedení důvodu po uplynutí minimální doby uvedené v čl. 5 odst b).
d) V případě výpovědi této smlouvy ze strany Poskytovatele podle čl. 5 odst c) této smlouvy, je
Poskytovatel oprávněn požadovat a Uživatel povinen uhradit sjednané měsíční úhrady
za poskytované služby, a to až do uplynutí minimální doby. Uživatel podpisem této smlouvy s touto
povinností bezvýhradně souhlasí.
6. Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli služby podle Všeobecných podmínek, které tvoří nedílnou
součást této smlouvy a dále v souladu s platnou legislativou pro poskytování telekomunikačních služeb.
Bližší stanovení práv a povinností Poskytovatele je uvedeno ve Všeobecných podmínkách.
7. Práva a povinnosti uživatele
Uživatel se zavazuje využívat poskytovaných služeb podle Všeobecných podmínek, které tvoří nedílnou
součást této smlouvy. Bližší stanovení práv a povinností Uživatele je uvedeno ve Všeobecných podmínkách.
8. Cena, platební podmínky
Za služby poskytované dle čl. 4 vystaví Poskytovatel Uživateli fakturu (daňový doklad).
Splatnost faktury je 15 dní od data zdanitelného plnění uvedeného na faktuře (daňovém dokladu). V
případě nezaplacení faktury v termínu její splatnosti si poskytovatel vyhrazuje právo přerušit
poskytování sjednaných služeb. V takovémto případě Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za
případné škody, vzniklé Uživateli v důsledku přerušení poskytování sjednaných služeb. Za opětovné
obnovení poskytování služeb je Poskytovatel oprávněn Uživateli účtovat poplatek dle platného
ceníku Poskytovatele, který je nedílnou součástí Všeobecných podmínek.
b)
Aktivační poplatek uhradí Uživatel Poskytovateli ke dni účinnosti smlouvy (tj. ke dni
zřízení přípojného bodu) v hotovosti do rukou Poskytovatele, pokud se Uživatel s Poskytovatelem
nedohodnou jinak.
c)
V případě prodlení s platbou za poskytované služby je Poskytovatel oprávněn účtovat, a
Uživatel povinen uhradit vedle dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.
a)
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9. Závěrečná ustanovení
a)

b)
c)
d)
e)

f)

Veškeré technické prostředky použité ke zřízení přípojného bodu jsou po celou dobu trvání
smluvního vztahu podle této smlouvy ve výlučném vlastnictví Poskytovatele. V případě ukončení
smluvního poměru podle této smlouvy je Uživatel bez zbytečného odkladu povinen umožnit
Poskytovateli odbornou demontáž těchto technických prostředků.
Poskytovatel nezodpovídá za SW a HW vybavení Uživatele.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky a Reklamační řád služeb sítě
M.NET Studénka s.r.o. v platném znění.
Případné reklamace poskytovaných služeb se řídí Reklamačním řádem služeb sítě M.NET
Studénka s.r.o.
Poskytovatel i Uživatel shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a
svobodné vůle, že nebyla ujednána v tísni nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodných
podmínek, její obsah vzájemně projednali, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz této
skutečnosti připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní
strana obdrží po jednou vyhotovení.

V …………………………. dne ……………………

Poskytovatel:

Uživatel:

……………………………………………
Ing. Martin Richtarik, jednatel společnosti

…………………………………..
…………………………………………
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