Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen
Smlouva)
Číslo smlouvy: .......
Nahrazuje smlouvu: Nová/č. xxxxx
Smluvní strany:
Poskytovatel: Petr Stránský – Dobrá Síť, Řetová 142, 561 41 Řetová, zapsaný
v živnostenském rejstříku, www.dobrasit.cz,
info linka: 605864304, email: Inko@dobrasit.cz
Účastník: Karel Novák, Široká 23, 130 00 Praha 3, RČ 670101/0253, zasílací adresa shodná s
bydlištěm, tel.: ......................................., email: .................................... (pro korespondenci a
zasílání vyúčtování)
Předmět smlouvy:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníku služby elektronických komunikací (dále jen
Služby) specifikované v této Smlouvě a za podmínek stanovených touto Smlouvou a Účastník
se touto Smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování Služeb a dodržovat podmínky užívání
Služby.
Objednávka Služby:
ID služby
Popis služby
Int/1M
Připojení do internetu po optice
100Mbps
tel
Telefonní účet

Počet
1
1

Cena / ks
500 Kč

Cena celkem
500 Kč

0 Kč

0 Kč

CELKEM MĚSÍČNĚ bez DPH:
CELKEM MĚSÍČNĚ s DPH:

500 Kč
605 Kč
500 Kč bez
DPH

AKTIVAČNÍ POPLATEK:

Termín zřízení služeb
do:
Sjednané SLA:

605 Kč s
DPH

30 dnů
99,5%

Smlouva je uzavřena na dobu
a) neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s minimální dobou užívání 12 měsíců od zřízení
Služby.
b) určitou od ......... do ..........
Je-li Smlouva uzavřena na dobu delší jak 12 měsíců, Účastník potvrzuje, že se tak děje na
jeho výlučnou žádost.
Účastník bere na vědomí, že z důvodu uzavření Smlouvy na dobu určitou na ... měsíců resp. s
minimální dobou užívání .... měsíců mu byla poskytnuta sleva na aktivační poplatek. V

případě nedodržení doby určité resp. minimální doby užívání mu bude sleva na aktivačním
poplatku doúčtována.
Služby jsou zákazníkovi předávány na adrese: .................................
Účastníkovi bylo zapůjčeno zařízení: ............................................
Ostatní ujednání:
Nedílnou součástí této smlouvy je Ceník a Všeobecné podmínky poskytování služeb
elektronických komunikací (dále jen VOP). Ceny sjednané v této Smlouvě mají přednost před
cenami v Ceníku.
Účastník byl se smluvní dokumentací seznámen a souhlasí, aby mu byla tato dokumentace
zaslána na výše uvedený email a dále byla zpřístupněna v jeho klientském účtu na webu
Poskytovatele.
Účastník se zavazuje mít výše uvedený email neustále funkční.
K datu ukončení Smlouvy končí také poskytování veškerých Služeb Smlouvou sjednaných.
Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou a neoznámí-li některá ze Smluvních stran písemně
nejpozději 7 dnů před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy druhé Smluvní straně, že trvá
na ukončení Smlouvy ke sjednanému datu, doba platnosti Smlouvy se prodlužuje na dobu
neurčitou. Poskytovatel upozorní Účastníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování,
a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti Smlouvy sjednané na
dobu určitou, o možnosti a způsobu, jak ukončit Smlouvu.
Účastník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že skončí-li Smlouva nebo Služba
sjednaná na dobu určitou nebo s minimální dobou užívání předčasně, a to z důvodů
spočívajících na straně Účastníka, tj. zejména výpovědí Účastníka či odstoupením
Poskytovatele od Smlouvy pro její podstatné porušení Účastníkem, je Poskytovatel oprávněn
požadovat od Účastníka úhradu finančního vyrovnání. Výše finančního vyrovnání se vypočte
jako jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání
smlouvy nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do
konce sjednané doby trvání smlouvy a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním
koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. V
případě, že byla Účastníku poskytnuta sleva na aktivační poplatku, zvyšuje se výše finančního
vyrovnání o výši slevy na aktivačním poplatku. V případě neúplného kalendářního měsíce
bude částka vypočtena poměrně dle počtu dní. Zapůjčené zařízení se Účastník zavazuje vrátit
do 10 dnů po ukončení Smlouvy.
Účastník prohlašuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem a jeho účelem a o
dalších možnostech využití údajů založených na vyhledávacích funkcích v elektronických
verzích účastnického seznamu.
a) účastník uděluje souhlas se zveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů v
rozsahu dle záhlaví této Smlouvy v účastnickém seznam
ano/ne
b) v účastnickém seznamu požaduji uvést, že si nepřeji být kontaktován reklamními emaily či
marketingovými akcemi
ano/ne
c) účastník požaduje uvést své údaje v následujícím rozsahu
ano/ne
..................................................
..................................................
..................................................
Účastník prohlašuje, že:

a) se seznámil s obsahem VOP a Ceníkem a bere je na vědomí,
b) uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování svých osobních údajů dle této smlouvy,
c) bere na vědomí, že byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem při použití prostředků
komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má
Účastník právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření
Smlouvy a poskytnutí všech smluvních dokumentů bez jakékoliv sankce. Odstoupení od
Smlouvy musí Účastník uplatnit písemným odstoupením od Smlouvy zaslaným
Poskytovateli na adresu jeho sídla: Petr Stránský – Dobrá Síť, Řetová 142, 561 41 Řetová.
K tomu může Účastník vyplnit a odeslat vzorový formulář umístěný na internetových
stránkách Poskytovatele. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy,
postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupit od
Smlouvy nelze v případě, kdy byly sjednané služby splněny se souhlasem Účastníka před
uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Pokud Účastník požaduje, aby poskytování
služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatí částku úměrnou rozsahu
poskytnutých služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od Smlouvy, a
to dle Ceníku.
Účastník žádá, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služeb dle této smlouvy bez
zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, tj. ještě ve lhůtě pro odstoupení: ano/ne
Závěrečná ustanovení:
Je-li pro poskytování Služby nutný souhlas majitele nemovitostí, zavazuje se Účastník tento
souhlas bez zbytečného odkladu zajistit, jinak může Poskytovatel od této Smlouvy odstoupit.
Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemně, a to číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, na základě pravé a svobodné vůle obou
smluvních stran.

V .............. dne ....................

................................................
Poskytovatel

..............................................
Účastník

