Smlouva na poskytování telekomunikačních služeb
Číslo smlouvy:
Číslo zákazníka:

Smluvní strany

Jan Lázňovský
Bytem a místem podnikání:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Řehákova 296/9, 284 01 Kutná Hora

IČ:

641 74 379

DIČ:

CZ7801280839

Fio Banka, a.s.
2600022675/2010

dále jen poskytovatel
a

Číslo OP:
Adresa

Datum narození:
PSČ
Město

email pro zasílání faktur:
dále jen zákazník
uzavírají podle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění tuto smlouvu na poskytování
služeb elektronických komunikací:
1. Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi po sjednanou dobu telekomunikační služby, specifikované v článku 2. této smlouvy. Zákazník
se zavazuje platit za poskytnuté služby dohodnuté ceny, uvedené v článku č. 2 této smlouvy dle ujednání, uvedených v článku 3. této smlouvy.

2. Specifikace služby
Telekomunikační službou dle čl. 1 smlouvy je zajištění připojení k síti internet dle níže uvedené specifikace
Pč.

Max. rychlost připojení

Agregace

Adresa instalace

Měsíční cena

1
Servisní podmínky poskytované služby:
Úroveň dohledu služby:

7 dní/24 hodin

Hot-line (technická podpora):

7 dní/ 24 hodin

Maximální doba opravy poruchy:

do 24 hodin

Obvyklý termín rekonfigurace spoje:

do 24 hodin

Rozhraním odpovědnosti za poskytovanou službu je anténní konektor koncového telekomunikačního zařízení.

Kontaktní telefonní čísla pro hlášení případných poruch a problémů:
telefon: 731 300 566

e-mail: comhal@comhal.cz

Při kontaktu a řešení případných problémů s provozem telekomunikační služby dle předmětu této smlouvy je pro rychlou
identifikaci služby používáno poslední pětičíslí zákaznického čísla uvedeného v záhlaví této smlouvy.

3. Cenová ujednání a platební podmínky
Zákazník se zavazuje platit za poskytování služeb ceny uvedené v článku 2. této smlouvy a to dle platebních podmínek určených
Všeobecnými podmínkami poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti Jan Lázňovský, kterých součástí je ceník
poskytovaných služeb (dále jen Všeobecnými podmínkami). Neplnění platebních podmínek je považováno za hrubé porušení
smlouvy.
Ceny doplňkových služeb, které lze v souvislosti se službami dle předmětu této smlouvy využívat, jsou stanoveny ceníkem
příslušné služby.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována dle platných daňových zákonů.

4. Ostatní ustanovení
Podrobné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb, další ustanovení o provozu služby a práva a povinnosti
smluvních stran jsou kromě této smlouvy stanoveny v těchto dokumentech, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
A) Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti Jan Lázňovský
B) Ceník služby
C) Specifikace služeb
Zákazník tímto prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti, ve které bude provedena instalace zařízení související s realizací služby
dle této smlouvy, nebo má od majitele nemovitosti písemný souhlas k činnostem viz text níže.
Majitel nemovitosti nemá námitek proti tomu, aby společnost Jan Lázňovský, jako poskytovatel služby, provedla nezbytné práce
pro zřízení služby, a to na střeše budovy, ve vnitřních prostorách budovy, případně na vnějším plášti budovy nebo na balkóně
přináležejícímu k bytu, nebo bytové jednotce zákazníkem užívané.
Zákazník je povinen zajistit pro oprávněné pracovníky poskytovatele přístup k zařízení poskytovatele umístěnému v objektu, kde je
služba instalována, a to pro účely zákazníkem vyžádaného servisního zásahu, nebo, po předchozí dohodě se zákazníkem, pro
účely preventivní údržby zařízení.

5. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Smlouva
nabývá účinnosti dnem aktivace služby poskytovatelem.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí některé ze
smluvních stran. Dohoda, nebo výpověď této smlouvy musí být písemná. V případě výpovědi smlouvy činí výpovědní lhůta 1 měsíc
a začíná běžet od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci v němž byla výpověď doručena druhé straně.
V případě hrubého porušení smlouvy ze strany zákazníka, kterým se zejména rozumí prodlení zákazníka s měsíční úhradou
poskytované služby delší než 30 dnů, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě je zákazník povinen uhradit
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to bezodkladně na písemnou výzvu poskytovatele.
Každá změna parametrů služby dle této smlouvy bude provedena na základě závazné objednávky zákazníka, která musí
obsahovat požadované základní parametry služby, případně dohodnuté ceny a termíny realizace.
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, pořadově očíslovanými dodatky oboustranně odsouhlasenými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Jan Lázňovský

Zákazník

podpis

podpis

V Kutné Hoře dne ____________

V _____________________ dne ___________

