HOLNET

vaše cesta k Internetu

www.holnet.cz

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb přístupu na síť INTERNET číslo
Článek 1: Smluvní strany

……………………

Poskytovatel:
HOLNET, AGONA systems s.r.o., Schwarzova 1323/10, Plzeň 3, Jižní Předměstí, PSČ 301 00, IČ: 29085730, DIČ: CZ29085730
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23870, jednající Ing. Tomášem Junkem, jednatelem

Číslo účtu: 195603310/0600
Uživatel:
…..……………………………….. …………………………………………….
Příjmení a jméno (obchodní jméno právnické nebo podnikající fyzické osoby)

…..……………………………….. ……………………………….
Adresa trvalého bydliště (sídla společnosti)

…..………………………………..
Číslo OP /IČ

…..………………………………..
DIČ

…..………………………………..
datum narození

…..………………………………..
Tel./mobil

…..……………………………….. …………………………………………...
E-mail

Článek 2: Obchodně – technické podmínky připojení
a. Specifikace a cena služby
kabelové

bezdrátové připojení,

rychlost stahování/odesílání dat:

Vlastní telekomunikační zařízení (TZ) (zvýhodněná cena)

ANO

NE

….. /….. Mbit
Celková cena za službu: …………. Kč/měsíc vč. DPH

Zvýhodněná cena při fakturaci na 12 měsíců (dle bodu 5.1 c): …..…………. Kč/měsíc vč. DPH
b. Minimální doba užívání služby
24,

36,

……. měsíců

nebo

smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Zřizovací poplatek ……………….Kč vč. DPH

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…
c. Zapůjčené telekomunikační zařízení (TZ)
SN
anténa
držák
poe
cena
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
další zapůjčené TZ
SN
cena
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….….
d. Místo připojení
příjmení a jméno
adresa
tel./email (pokud se neshoduje se sídlem uživatele)
Článek 3: Úvodní ujednání
3.1. Poskytovatel je oprávněn poskytovat telekomunikační služby přístupu na základě zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a
platného Osvědčení o oznámení komunikační činnosti vydaného ČTÚ v Plzni.
Článek 4: Předmět smlouvy
4.1. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb elektronických komunikací za podmínek určených touto smlouvou, Všeobecnými
podmínkami poskytování telekomunikačních služeb (dále jen VOP) a platným ceníkem služeb. Uvedené dokumenty jsou též přístupné na
webových stránkách Poskytovatele.
4.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli telekomunikační službu přístupu na Internet a další služby, které s tímto připojením souvisí.
4.3. Uživatel se zavazuje za sjednané služby pravidelně platit sjednanou cenu.
4.4. Poskytovatel se zavazuje dodat uživateli TZ nezbytné pro užívání služby (o nezbytnosti rozhoduje poskytovatel) s výjimkou případu, kdy
uživatel požaduje využití vlastního TZ. Toto vlastní TZ uživatele musí být technologicky shodné s obvyklým TZ poskytovatele.
Nedohodne-li se uživatel s poskytovatelem písemně jinak, TZ je uživateli poskytnuto po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a zůstává
v majetku poskytovatele. Nebezpečí škody na zařízení přechází na uživatele bezprostředně po jeho instalaci.
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Článek 5: Cena a platební podmínky

Platbu za službu se uživatel zavazuje hradit podle jedné z následujících možností. Uživatel zaplatí za službu:

a. na základě faktury vystavené poskytovatelem na celou částku (dle článku 2 bodu a. této smlouvy) za dohodnuté fakturační období.
b. vždy čtvrtletně a to převodem trojnásobku ceny služby (podle článku 2 bodu a. této smlouvy) na bankovní účet poskytovatele
(variabilním symbolem je číslo smlouvy). Uživatel je povinen provést platbu platit tak, aby byla částka připsána na účet poskytovatele
nejpozději do 20. dne 2. měsíce každého čtvrtletí (konkrétně v 1. čtvrtletí - do 20. února, ve 2. čtvrtletí do 20. května, ve 3. čtvrtletí
do 20. srpna, ve 4. čtvrtletí do 20. listopadu).
c. na základě faktury vystavené poskytovatelem na celou částku (dle článku 2 bodu a. této smlouvy) za 12 měsíců. Faktura bude
vystavena vždy v průběhu měsíce ledna daného roku. Uživateli náleží snížená cena uvedená dle článku 2 bodu a. této smlouvy.
d. na základě faktury vystavené poskytovatelem na příslušný počet měsíců daného roku v případě, že uživatel nehodlá užívat službu
trvale. O zahájení poskytování služby uživatel žádá e-mailem minimálně 14 dnů před požadovaným termínem zahájení užívání služby.
Minimální čerpání služby je 5 měsíců/rok v uceleném časovém období. Po uplynutí tohoto období bude služba automaticky vypnuta.
5.2. Způsob platby za služby podle varianty a. až d. bodu 5.1. této smlouvy si uživatel zvolí při podpisu této smlouvy. V případě bodu 5.1 a.,
c., d. bude faktura uživateli zasílána elektronickou formou (E-mailem) ve formátu PDF vždy v průběhu dohodnutého fakturačního období.
V případě bodu 5.1 b jsou příslušné doklady zasílány pouze na vyžádání.
5.3. Cena služby je stanovena na základě platného ceníku poskytovatele a uvedená v článku 2 bodu a. této smlouvy. V případě vlastního TZ
náleží uživateli zvýhodněná cena služby v článku 2 bodu a. této smlouvy.
5.4. Uživatel hradí jednorázově zřizovací poplatek, pokud je stanoven (dle článku 2 bodu b. této smlouvy), dle platného ceníku poskytovatele.
5.5. Splatnost faktur je 14 dní. V případě prodlení s placením za služby podle této smlouvy je poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve
výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení. Pokud nebude platba uhrazena do posledního dne účtovaného měsíce nebo čtvrtletí (dle
článku 5 této smlouvy) je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb až do uhrazení dlužné částky uživatelem. tj. ceny služeb
včetně příp. smluvní pokuty uživatelem a není tím nijak dotčeno právo poskytovatele dále účtovat za služby sjednanou cenu. Poskytovatel
je oprávněn účtovat manipulační poplatek 500,- Kč vč. DPH za obnovení poskytování služeb.
5.6. Není-li v článku 2, bodu c. této smlouvy ujednáno (vyplněno) jinak, pak je cena zapůjčeného TZ stanovena na 3.000,- Kč vč. DPH
5.7. Uživatel je při každé úhradě povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo smlouvy pro opakované platby trvalým příkazem a nebo číslo
faktury, při platbě na základě konkrétní faktury. Při neuvedení správného variabilního symbolu poskytovatel negarantuje správné
zaúčtování platby a uživatel může být v důsledku toho upozorňován na neuhrazenou platbu způsobem dle VOP.
5.8. Poskytovatel může navýšit cenu služby o meziroční nárůst inflace zveřejněný Českým statistickým úřadem a to k 1.1. následujícího roku.
Pokud se provozovatel rozhodne cenu navýšit, informuje o tom uživatele písemně nejméně jeden měsíc před uplatněním změny.
Článek 6: Platnost smlouvy
6.1. Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou s minimální dobu užívání služby dle článku 2, bodu b. smlouvy (dále jen „minimální doba“)
ode dne uzavření smlouvy. Po uplynutí minimální doby se tato smlouva považuje za uzavřenou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou. Smluvní strany jsou oprávněné tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní doba je vždy tříměsíční a začíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
6.2. Pokud platnost této smlouvy skončí před uplynutím minimální doby z jiného důvodu, než je výpověď ze strany poskytovatele podle čl. 6.1.
nebo 6.3. smlouvy, je uživatel, který je zároveň spotřebitelem služby, povinen uhradit odstupné ve výši jedné pětiny (20%) z měsíčních
plateb zbývajících do sjednané doby platnosti této smlouvy (dle článku 2. bod b). V ostatních případech je uživatel povinen uhradit
všechny platby do konce sjednané doby platnosti této smlouvy (dle článku 2. b).
6.3. Poskytovatel je oprávněn přerušit nebo ukončit poskytování služeb v případě, že uživatel porušuje ustanovení VOP nebo je déle než 30 dní
v prodlení s úhradami plateb za poskytnuté služby.
6.4. Uživatel se zavazuje nejpozději do 14dnů po ukončení platnosti této smlouvy vrátit poskytovateli veškeré zapůjčené TZ (dle článku 2, bod
c) nepoškozené a ve stavu, v jakém bylo uživateli předáno s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V opačném případě to bude poskytovatel
kvalifikovat jako rozhodnutí uživatele TZ si ponechat a je oprávněn účtovat uživateli příslušnou částku dle ceny TZ (článek 5, bod 5.6).
Článek 7: Odpovědnost za vady
7.1. Ochrana dat se řídí platnými VOP. Při neposkytnutí služby uživateli z důvodů na straně poskytovatele má uživatel nárok na slevu
zúčtovaného poplatku za službu určenou v souladu VOP. Poskytovatel není odpovědný za nepřímé ani přímé škody způsobené
neposkytnutím služby v určité kvalitě, jako jsou například škody způsobené ztrátou skutečného nebo předpokládaného obratu nebo zisku,
obchodního případu, dat, zákazníků, dobrého jména apod.
7.2. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které vyplnil do záhlaví této smlouvy nebo k tomuto účelu sdělil zástupci poskytovatele, jsou
pravdivé a úplné, a že je osobou za kterou se vydává.
Článek 8: Ostatní ujednání
8.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění a zákon č.151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění.
8.2. Nedílnou součástí této smlouvy je i VOP. Uživatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se se všemi dokumenty seznámil a bere je na
vědomí. Uživatel výslovně prohlašuje, že mu bylo umožněno uzavření této smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu určitou v trvání na 12
měsíců.
8.3. Toto smlouva nahrazuje předchozí smluvní ujednání ve všech bodech a plném znění.
8.4. Každá změna této smlouvy musí být provedena formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti
dnem jejího podpisu oběma účastníky.

Smlouva uzavřena dne:

Za poskytovatele:

Za uživatele:

