Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
č. X X X X X X (var. symbol)
uzavřená dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
1.

Smluvní strany

Poskytovatel

Účastník

a-net Liberec s.r.o.
sídlo: Hradební 654/32
Liberec VI-Rochlice 460 06
IČ 28687965, DIČ CZ28687965
bankovní spojení: RB - 3908931001/5500
tel: 484800300, www.anetliberec.cz
info@anetliberec.cz
realizoval:

Jméno:
Adresa trvalého bydliště:

Adresa místa připojení (je-li odlišná od adresy bydliště):

Email:
Rodné číslo:
2.

Telefon:

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje dodat účastníkovi služby za podmínek stanovených touto smlouvou. Nedílnou
součástí smlouvy je Specifikace služeb poskytovatele (dále jen specifikace), Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) a
Ceník služeb. Poskytovatel se zavazuje dodat účastníkovi níže uvedené služby a účastník se zavazuje za uvedené služby
poskytovateli řádně a včas platit níže uvedenou sjednanou cenu. Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na
www.anetliberec.cz/podpora v sekci ke stažení.

3.

Platební podmínky

Účastník se zavazuje platit cenu za služby ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného v úvodu smlouvy, neurčí-li poskytovatel
písemně jinak. Částka musí být uhrazena ve prospěch účtu 3908931001/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s. Variabilním
symbolem platby je účastnické číslo smlouvy případně číslo faktury.
Pravidelné platby za služby budou účtovány počínaje dnem předání služby nebo její části do užívání účastníkovi.
Podrobnosti vyúčtovávání ceny služeb a jejich placení a související podmínky jsou uvedeny ve VOP.
Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc a platby jsou účtovány po uplynutí tohoto období. Výjimkou je platba v případě volby
tarifu v ceně 190Kč/měsíc, zde musí být služba uhrazena na 12 měsíců dopředu. Po uplynutí každých 12 měsíců musí být paušály
uhrazeny dopředu stejným způsobem. Pokud nebude platba uhrazena, bude služba změněna automaticky na tarif v ceně
245Kč/měsíc.
Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, zapůjčí poskytovatel účastníkovi zařízení sloužící k užívání služby po dobu trvání
smlouvy. Zapůjčení zařízení může poskytovatel podmínit zaplacením manipulačního poplatku ve výši stanovené platným
ceníkem. Zapůjčení těchto zařízení není součástí poskytované služby.
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4.

Přehled objednaných služeb a plateb

Služba – připojení k internetu

Služba/zařízení

Cena v Kč s DPH

Připojení k internetu:

/ měsíc

Cena instalace:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sleva z ceny instalace:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cena instalace po slevě:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pronájem zařízení:

/ měsíc

Doplňkové (zakoupené)
zařízení:
Sériové číslo:
Zapůjčené zařízení:
Sériové číslo:

Služba - chytrá televize
Sledovanitv.cz / 4NET.TV

Služba /zařízení

Cena v Kč s DPH

Balíček:

/ měsíc

Cena zařízení:
Pronájem zařízení:
Sériové číslo:

/ měsíc

Služba – zabezpečení (Eset)

Cena v Kč s DPH

Produkt:

Služba – VOIP

/ měsíc

Zařízení / tel. číslo

Cena v Kč s DPH

Cena zařízení:
Cena přenosu telefonního čísla:
Cena celkem
za instalaci a zařízení:

Cena celkem za služby
měsíčně:

Cena celkem za pronájem
zařízení:

Účastník podpisem této smlouvy výslovně žádá, aby poskytovatel začal poskytovat služby dle této smlouvy již ve lhůtě pro
odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že v případě odstoupení je povinen uhradit poměrnou část ceny poskytnutých služeb
a náklady spojené s instalací a zřízením služby. Poskytovatel se zavazuje službu zřídit nejpozději do 7 dní ode dne uzavření této
smlouvy.
Záloha na poskytnuté služby:
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5.

Nastavení služby
Nastavení sítě LAN
Provedeno automaticky pomocí protokolu DHCP

Nastavení serveru odchozí pošty
Adresa serveru SMTP: smtp.anetliberec.cz

Ručně
Nastavení wifirouteru

Nastavení TV služeb

IP wifirouteru :

Poskytovatel:

Uživatel. jméno:

Uživatel. jméno:

Uživatel. heslo:

Uživatel. heslo:

Sledovánítv.cz

4NET.TV

Název sítě (SSID):
Síťový klíč:
6.

Doba trvání smlouvy a její zánik
a)

Smluvní strany ujednaly, že se doba trvání smlouvy sjednává na dobu určitou a to: …………měsíců. Poté, pokud zákazník
neudělí prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou, která činí maximálně 30 dní.

b) Smluvní vztah založený touto smlouvou, může zaniknout uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, písemnou
výpovědí či odstoupením od smlouvy podanými jednou ze smluvních stran nebo dalšími způsoby, pokud tak stanoví
příslušné právní předpisy. Způsoby ukončení smlouvy a jejich uplatnění jsou blíže specifikovány a řídí se Všeobecnými
obchodními podmínkami poskytovatele.
c)

7.

Po ukončení smluvního vztahu je účastník povinen vrátit ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy byl smluvní vztah ukončen,
veškerá zapůjčená zařízení uvedená v této smlouvě.

Odstupné, smluvní pokuty, poplatky
a)

Při předčasném ukončení smlouvy sjednané na dobu určitou výpovědí podanou ze strany účastníka sjednávají smluvní
strany odstupné ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.
V tomto případě se účastník zavazuje poskytovateli zaplatit rozdíl mezi cenou standardní instalace a cenou instalace po
slevě. Účastník se zavazuje odstupné poskytovateli uhradit do 30 dní ode dne ukončení smluvního vztahu založeného
touto smlouvou.

b) Pro případ porušení povinnosti účastníka vrátit po skončení smluvního vztahu poskytovateli všechna zapůjčená zařízení,
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši ceny zařízení odpovídající ceně uvedené v Ceníku služeb.
c)

Pro případ porušení povinnosti neposkytovat službu třetím stranám bez písemného souhlasu poskytovatele (kromě
osob sdílejících s účastníkem nebo uživatelem domácnost) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč,
kterou je účastník povinen zaplatit poskytovateli do sedmi dní ode dne jejího písemného uplatnění u povinné strany.

d) Pokud účastník neumožní poskytovateli nezbytně nutný přístup pro zřízení služby ve smluveném čase, je účastník
povinen zaplatit poskytovateli čas strávený při čekání a přepravě dle Ceníku služeb.
e)

Pokud účastník neuhradí částky za poskytované služby včas, může po něm poskytovatel požadovat náhrady za náklady
vzniklé za zasílání upomínek viz bod 4.17 VOP.

f)

V případě pozastavení služby z důvodu neplacení služby, může poskytovatel při opětovné aktivaci požadovat úhradu
reaktivačního poplatku ve výši 200 Kč dle Ceníku služeb, který je účastník povinen uhradit. Nárok poskytovatele na
úhradu tohoto poplatku vzniká počínaje dnem obnovením služby.

8.

Spotřebitelská ustanovení
a)

V případě, že byla tato smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo sídlo či provozovnu poskytovatele má
účastník, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dní bez udání důvodu s tím, že
čtrnáctidenní lhůta počíná běžet den následující po dni doručení smluvních dokumentů.

b) Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle předchozího článku této smlouvy musí účastník o svém
odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
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c)

Účastník je také oprávněn pro účely odstoupení od smlouvy ve smyslu čl. 7 písm. a) této smlouvy použít vzorový
formulář pro odstoupení od smlouvy zveřejněný na webových stránkách poskytovatele http://www.anetliberec.cz/kestazeni/. Poskytovatel potvrdí přijetí odstoupení účastníkovi emailem bez zbytečného odkladu po té, co mu bude
odstoupení doručeno.

d) Aby byla dodržena výše uvedená lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před
uplynutím příslušné lhůty.
e)

V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v prvních čtrnácti dnech odst. a) tohoto článku smlouvy ponese
účastník náklady na vrácení zapůjčených či poskytnutých zařízení.

f)

V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v prvních čtrnácti dnech dle odst. a) tohoto článku smlouvy je
účastník povinen uhradit poměrnou část ceny služby za období, po které byla služba poskytována.

g)

Účastník podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl informován o tom, že orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení
spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování služeb elektronických komunikacích je Český telekomunikační úřad
(www.ctu.cz) a ohledně ostatních sporů Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.

Závěrečná ustanovení
a)

Poskytovatel prohlašuje, že je schopen a oprávněn poskytovat účastníkovi veškerá plnění dle této smlouvy a že
disponuje všemi oprávněními vydanými příslušnými úřady k poskytování elektronických služeb dle zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Účastník uzavřením této smlouvy dává poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a „GDPR“, tj.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES s tím, že podrobné
podmínky ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve všeobecných obchodních podmínkách.
c)

Účastník prohlašuje, že mu poskytovatelem byla před uzavřením smlouvy poskytnuta veškerá sdělení před uzavřením
smlouvy ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

d) Účastník prohlašuje, že před podpisem této smlouvy byla poskytovatelem provedena instalace zařízení sloužícího k
internetovému připojení a že souhlasí se způsobem jejího provedení.
e)

Účastník podpisem této smlouvy stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a závazky z nich
plynoucími, bere je na vědomí, bezvýhradně s nimi souhlasí a že je povinen je dodržovat.

f)

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele a obě smluvní strany jsou povinny se
řídit jejich obsahem při výkonu svých práv a povinností dle této smlouvy.

g)

Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou a to pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma jejími
účastníky.

h) V případě rozporu mezi smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost závazky vyplývající ze smlouvy.
i)

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a na důkaz toho je podepisují.
Převzetí dále uvedených příloh stvrzuje účastník svým podpisem: 1. Všeobecné obchodní podmínky, 2. Specifikace
služeb, 3. Ceník služeb.

V Liberci dne ………………………….2018

………
Poskytovatel
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V ……………………………………… dne ……………….

………………………………
Účastník

