Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
číslo smlouvy:
1.

Poskytovatel:

Otto Bartoň
Ježkova 3222/6
Ústí nad Labem
400 11
656 57 667
CZ6608100939
2000409921/2010

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

2.

Účastník:

Kontakt:

I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel umožní připojit účastníkovo zařízení k internetu.
Tech. parametry internetového připojení:
Agregované připojení o rychlosti…………………Mb/s pro download a 10Mb/s pro upload.
Rychlost může poklesnout v obou směrech v rámci 50%.
Poskytovatel v případě poruchy zaručí účastníkovi servisní zásah do 24 hod. od nahlášení závady.
Opravy na straně poskytovatele budou prováděny na náklady poskytovatele.
Opravy na straně účastníka budou prováděny na náklady účastníka.
Doba pro plánovanou údržbu je období né delší než 120 minut za kalendářní měsíc. Tato doba se
nepovažuje za dobu závady.

II.
Cena a platební podmínky
Měsíční platba za internetové připojení :

………… Kč

Celkem i s DPH:

………… Kč

DPH 21%:

………… Kč

Platby budou prováděny měsíčně vždy k 25 dni v měsíci.
A to na účet č:
Pod variabilním symbolem:…………………………………
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bez DPH

III.
Sankce
V případě prodlení účastníka se zaplacením měsíční platby dojde k odpojení služby.
Po uhrazení platby bude nejpozději do tří dnů služba znovu zprovozněna.

IV.
Ostatní ujednání
Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího
předmětu plnění.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Účastník nebude dále umožňovat internetové připojení dalším osobám, bez svolení
poskytovatele.
Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném jednání a
o svobodné vůli.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
Smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních a je ji možno měnit pouze písemně
odsouhlasenými dodatky.
Pokud nebylo v této smlouvě vysloveně ujednáno jinak, řídí se veškeré
náležitosti všeobecnými obchodními podminkami.
Které jsou k dispozici na našich stránkách: www.west1.eu
V Ústí nad Labem dne:

…………………………………………………..
Poskytovatel:

………………………………………………….
Účastník
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