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Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb

vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „ZEK“) ve
znění pozdějších předpisů a ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen VOP).

1.1.
1.2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

1. Platnost
Tyto VOP platí pro poskytování těchto služeb společností AGONA systems s.r.o., Schwarzova 1323/10, Plzeň 3, Jižní Předměstí, 301 00, IČO:
29085730, dále jen „poskytovatelem“.
Služby v souladu s těmito VOP mohou být poskytovány výhradně na smluvním základě. Ujednání odchylná od těchto VOP musí být písemně
stvrzena oběma stranami. Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem podpisu a platí na sjednanou dobu.
2. Poskytované služby
Poskytovatel umožní propojení (dále jen „přístup“) prostředků výpočetní techniky nebo lokální sítě uživatele (dále jen „prostředky uživatele“) se
sítí Internet. Za tímto účelem bude sítí LAN, mikrovlnným spojem nebo jiným vhodným způsobem zřízena datová linka propojující prostředky
uživatele s přístupovým bodem poskytovatele.
Přístup je k dispozici 24 hodin denně. Rozsah, resp. délka přístupu je dle typu tarifu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní přerušení
přístupu za účelem oprav či nezbytných modifikací technického nebo programového vybavení. Bude-li to možné, ohlásí tuto skutečnost uživateli
s dostatečným předstihem pomocí upozorněním ve webovém prohlížeči prostřednictvím zobrazení informace nebo jiným způsobem. Poruchy
bránící v přístupu odstraní poskytovatel dle svých technických a provozních možností v co možná nejkratším čase.
K ohlášení poruch přístupu udržuje poskytovatel telefonickou hotline +420 371 65 65 65 a e-mailovou hotline podpora@holnet.cz, dosažitelnou
v pracovní dny v době mezi 9:00 až 17:00 hod. přímo a mimo tuto dobu přes e-mail.
Poskytovatel neručí za případná prodlení, výpadky či poškození integrity dat při přenosu způsobené třetí osobou, zejména přenosovými trasami
ostatních poskytovatelů sítě Internet.
Služby jsou poskytovány výhradně pro potřeby uživatele a k jejich užívání je uživatel oprávněn pouze v místě připojení. Bez předchozí písemné
dohody s poskytovatelem je jakékoliv poskytování, zpřístupňování, prodej, sdílení či další šíření poskytnutých služeb třetím osobám a to bez
ohledu na užité prostředky považováno za zvláště hrubé porušení smlouvy. Poskytovatel je v tomto případě oprávněn odstoupit od smlouvy s
okamžitou platností a uživateli účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na přiměřené řízení síťového provozu, zejména pak selektivně pro datové přenosy a protokoly, které zatěžují
technické prostředky poskytovatele neúměrným počtem navázaných spojení, paketů za sekundu a/nebo šířkou pásma. Tato opatření mohou mít
vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání dat některých služeb a nejsou porušením smlouvy ze strany poskytovatele.
Nejsou-li ve smlouvě výslovně sjednány jiné parametry dohodnuté úrovně služby (SLA), pak pro sjednanou službu přístupu na síť internet platí,
že smluvně stanovená rychlost přenosu dat je maximální, sdílená a negarantovaná. Běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat odpovídá v
denním průměru (tj. za 24 hodin) nejméně 80% maximální rychlosti stahování a odesílání dat. Minimální rychlost stahování a odesílání dat může
nárazově klesnout až na 30% maximální rychlosti stahování a odesílání dat, a to na omezenou dobu v jednotlivých okamžicích maximálního
vytížení sítě v době tzv. datové špičky. Poskytovatel má právo na průběžné zkvalitňování služby, tj. poskytovat službu přístupu na síť internet za
sjednanou cenu i s vyššími jakostními parametry, než jaké byly původně sjednány ve smlouvě.
Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva uživatele na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a
poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo
poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu.
Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji. V případě trvalé nebo
pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, zejména pokud jde o rychlost, od stanovených parametrů, je
uživatel oprávněn reklamovat poskytovanou službu. Způsob podání a vyřízení reklamace je uveden v článku 5 VOP.
Uživateli je k dispozici informační portál intranetu www.holnet.local, s jehož použitím bude seznámen při připojení.
3. Ochrana dat
Poskytovatel i uživatel poskytovaných služeb jsou zavázáni považovat veškeré údaje související s poskytováním služby za důvěrné. Údaje nesmějí
být zpřístupněny třetí osobě.
Poskytovatel garantuje telekomunikační tajemství podle § 84 a násl. zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění Pokud se při
poskytování služby dozví poskytovatel jakékoliv informace o uživateli, nebudou tyto zpřístupněny třetí osobě bez výslovného souhlasu uživatele.
Uživatel může sám přijmout jakákoliv opatření k ochraně a utajení přenášených dat, například šifrováním. Musí tak však učinit způsobem
kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele.
Poskytovatel neručí za újmu na integritě a důvěrnosti přenášených dat a rovněž neručí za případné škody vzniklé uživateli omezením nebo
znemožněním přístupu, pokud k němu dojde poruchou mimo jeho technické vybavení.
V případě, že je přístup prokazatelně zneužíván třetími osobami prostřednictvím prostředků uživatele, vyhrazuje si poskytovatel právo na dočasné
přerušení přístupu do doby odstranění tohoto zneužívání. O dočasném přerušení přístupu bude uživatel poskytovatelem informován. V takovém
případě nemá uživatel právo na poskytnutí slevy za nedostupnost služby dle 5 VOP.
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Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen dodržovat při užívání služeb platné a účinné právní předpisy. Uživatel nesmí při využívání poskytovaných služeb zasahovat
do technického nebo programového vybavení poskytovatele jiným, než dohodnutým způsobem. Za hrubé porušení smlouvy je považována
zejména změna systémových nastavení, přidělených IP adres či jejich rozsahů, směrovacích tabulek, hardwarových (MAC) adres, vysílacích
kanálů, šifrovacích klíčů či jiných technických a síťových prostředků, která nebyla předem písemně dohodnuta s poskytovatelem. V takovém
případě je poskytovatel oprávněn dočasně přerušit poskytování služeb uživateli až do sjednání nápravy. Poskytovatel je dále oprávněn požadovat
prokazatelnou náhradu škody způsobené uživatelem.
Uživatel je povinen respektovat podmínky ochrany a přístupu do dalších výpočetních systémů či sítí navazujících na prostředky uživatele.
Uživatel nesmí využít služby k přenosu informací, jejichž obsah by byl v rozporu s obecně platnými a účinnými právními předpisy. Uživatel v
plném rozsahu odpovídá za případné škody vzniklé v důsledku ukládání, šíření dat nebo informací prostřednictvím poskytované služby, a to jak
poskytovali, tak k třetím stranám.
Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám poskytovatelem přidělené přístupové údaje a hesla, zejména pak přístupové údaje pro přístup
bezdrátových sítí v místě připojení, které jsou realizovány prostřednictvím poskytnutého koncového zařízení (klíče WEP/WPA apod.), přístupové
údaje do zákaznického centra a podobné údaje. Uživatel je povinen učinit všechna rozumná opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu
odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů a za škodu takto způsobenou poskytovateli a/nebo třetím osobám. V případě ztráty,
odcizení nebo jiného narušení práva užití uvedených přístupových údajů je uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně poskytovateli.
Uživatel se zavazuje na výzvu poskytovatele předložit doklady, které umožní ověřit jeho identitu a schopnost plnit závazky vyplývající ze
smlouvy. Uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele o všech změnách svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy uvedená změna nastala. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které se dozvěděl v souvislosti se smlouvou a
takové informace nezpřístupňovat, které se dozvěděl v souvislosti se smlouvou a takové informace nezpřístupňovat třetím osobám bez písemného
souhlasu poskytovatele zejména pak informace případném individuálním tarifu nebo neveřejné nabídce.
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Ceny za služby, jejich účtování a reklamace

Ceny za poskytované služby jsou cenami smluvními a podkladem pro ně je platný ceník poskytovatele. Případné odchylky od tohoto ceníku
mohou být předmětem dohody. Ceny za služby jsou účtovány od okamžiku zprovoznění služby poskytovatelem a není rozhodné, zdali uživatel
služby užívá či nikoliv.
Cenu služeb a způsob úhrady plateb za služby jednoznačně stanovuje každá jednotlivá smlouva.
Je-li uživatel v prodlení s úhradou svého peněžitého závazku vůči poskytovateli, vyhrazuje si poskytovatel právo upozornit uživatele na
neuhrazené pohledávky prostřednictvím pozemní pošty a/nebo e-mailu a/nebo SMS, případně upozorněním ve webovém prohlížeči
prostřednictvím zobrazení informace nebo jinými technickými prostředky a to i opakovaně. V průběhu zobrazení upozornění na neuhrazené
pohledávky prostřednictvím webového prohlížeče může být funkčnost služeb částečně nebo i úplně omezena, což nelze klasifikovat jako závadu
služeb.
Je-li uživatel v prodlení s úhradou svého peněžitého závazku vůči poskytovateli delším než 30 dní po datu jeho splatnosti, je poskytovatel
oprávněn vyzvat uživatele k úhradě jeho závazku písemnou upomínkou zaslanou doporučeně pozemní poštou. Za odeslání písemné upomínky je
poskytovatel oprávněn účtovat administrativní poplatek dle ceníku poskytovatele.
Je-li uživatel je v prodlení s úhradou svého peněžitého závazku delším než 60 dnů po datu jeho splatnosti nebo nezaplatí-li tři po sobě jdoucí
vyúčtování ve lhůtě splatnosti, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Poskytovatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li
uživatel závažným způsobem smlouvu nebo VOP, nebo se uživateli opakovaně nepodařilo doručit vyúčtování nebo jiné písemnosti, které mu
poskytovatel zaslal, případně vstoupí-li uživatel do likvidace nebo na něj byl podán insolvenční návrh, případně bylo-li rozhodnuto o jeho úpadku
či nebo na něj byla uvalena nucená správa.
Pokud je závadou na systému poskytovatele uživateli znemožněno využívání služeb po dobu delší než 48 hodin, má uživatel právo na snížení
měsíční ceny o 3,3% počínaje třetím dnem od nahlášení závady až do zpřístupnění služby. Sleva se uplatňuje pouze na písemnou (e-mailovou)
žádost uživatele, doručenou poskytovateli nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po čtvrtletí, kdy nárok na slevu vznikl.
Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je služba prokazatelně souvisle nedostupná po dobu delší než ½ účtovacího období a to i přes
prokazatelné nahlášení závady poskytovateli. Zároveň má uživatel nárok na slevu ve výši jedné měsíční platby za období, kdy k závadě došlo.
Za nedostupnost služby nelze považovat závadou na prostředcích uživatele (např. zavirované PC), tj. mimo systémy a technologii poskytovatele.
Poskytovatel odpovídá pouze za vady, které vznikly zaviněným porušením jeho povinností vyplývajících z těchto VOP a smlouvy. V případě, že
se uživatel domnívá, že poskytovaná služba svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídá smluveným podmínkám a tudíž vykazuje vady,
může uživatel písemně u poskytovatele uplatnit reklamaci. Reklamace se vyřizují ve lhůtách do 30 pracovních dnů. V případě, že uživatel
nesouhlasí s výsledkem reklamačního řízení poskytovatele, má právo obrátit se v případě reklamace ceny za poskytnutou službu ve lhůtě 30 dnů
od doručení vyřízení reklamace na Český telekomunikační úřad.
6. Ochrana dat a odpovědnost za vady
Poskytovatel není odpovědný za nepřímé ani přímé škody způsobené neposkytnutím služby v obvyklé kvalitě, jako jsou například škody
způsobené ztrátou skutečného nebo předpokládaného obratu nebo zisku, obchodního případu, dat, zákazníků, dobrého jména, apod.
Uživatel odpovídá za škody způsobené poskytovateli nebo jiným subjektům nedodržením VOP poskytovatele. Obdrží-li poskytovatel stížnost od
některého provozovatele počítačové sítě, počítačového systému nebo informačního systému dostupného přes mezinárodní sít' Internet na to, že
uživatel porušil pravidla tímto provozovatelem vyhlášená, má právo požadovat od uživatele sjednání nápravy. Považuje-li poskytovatel stížnost za
závažnou a naléhavou, má právo přerušit poskytování služeb uživateli. V takovém případě poskytovatel obnoví poskytování služeb, jakmile se
přesvědčí, že uživatel přijal opatření postačující k vyřešení stížnosti.
7. Sdělení před uzavřením smlouvy a poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy
Je-li uživatel spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která uzavřela tuto smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i
bez uvedení důvodu. Spotřebitel je o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy povinen provést formou jednoznačného písemného prohlášení
doručeného poskytovateli (kontaktní údaje viz čl. 1.1 těchto VOP). Aby byla dodržena lhůta pro výše uvedené odstoupení od smlouvy, postačuje
odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty. Pro tento případ je spotřebitel povinen vrátit poskytovateli
zapůjčené TZ a uhradit poplatek za montáž koncového zařízení technikem dle ceníku (pokud byla již montáž realizována).
Spotřebitel má právo obrátit se svojí stížností ohledně nedostatků či nesrovnalostí na poskytovatele prostřednictvím dopisu, e-mailu či telefonicky
(kontaktní údaje viz čl. 1.1 těchto VOP. Dále se účastník spotřebitel, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může se svojí
stížností (se svým podnětem) obrátit na Český telekomunikační úřad (internetové stránky Českého telekomunikačního úřadu: www.ctu.cz) jako na
příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Účastník spotřebitel uzavřením smlouvy s poskytovatelem výslovně žádá
poskytovatele, aby poskytovatel, v souladu s ustanovením § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, započal s poskytováním služeb ve
lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Účastník spotřebitel bere na vědomí, že odstoupí-li od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané
ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy a poskytovatel má právo požadovat plnou úhradu toho, co již bylo z jeho strany
zcela splněno. Nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, jakožto i údaj o ceně a způsobu jejího určení, je upravena v rámci
jednotlivých smluv. Neobsahuje-li tento odstavec veškeré údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník budou tyto údaje sděleny spotřebiteli v textové podobě nejpozději do okamžiku započetí poskytování služby.
8. Závěrečná ustanovení
Poskytovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, a to při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na
straně poskytovatele nebo na trhu poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů.
Tuto změnu poskytovatel oznámí uživateli e-mailem, popřípadě způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování a zároveň v každé své
provozovně a na svých internetových stránkách, a to nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti této změny.
Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy nebo pokud se jedná o změny jiných ustanovení, která vedou ke zhoršení postavení
uživatele, je uživatel oprávněn změnu VOP odmítnout a má právo ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, pokud nebude nové VOP
akceptovat, a to bez sankce. Právo ukončit smlouvu podle tohoto odstavce nevzniká, pokud dojde ke změně na základě změny právní úpravy nebo
v případě změny na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.
Vztahy vzniklé na základě VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
Uživatel podpisem smlouvy uděluje souhlas s postoupením práv a povinností poskytovatel plynoucích ze smlouvy na jinou společnost podrobenou
jednotnému řízení ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění; pohledávky vzniklé ze smlouvy
může poskytovatel postoupit za podmínek stanovených právními předpisy
Poskytovatel vylučuje použití § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která
podstatně nemění podmínky nabídky, není jejím přijetím. Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace VOP a ceníku služeb a seznámit se
bez zbytečného odkladu se změnami těchto VOP a ceníku poté, co mu budou změny oznámeny.

