Návrh Smlouvy o dodávce služeb ČeskáSíť.Net Všestary
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky ČeskáSíť.Net Všestary

Datum účinnosti: (bude doplněno před podpisem)
Odpovědný pracovník: (bude doplněno před podpisem)
Číslo smlouvy: (bude doplněno před podpisem)

mezi
Uživatelem (fyzická osoba)
Příjmení a jméno: Jan Novák
Datum narození: 01.01.1991
Trvalá adresa: Polní 10, Všestary, 251 64
Email: novak@seznam.cz
Telefon: +420 777 777 777
Umístění přípojného bodu k síti elektronických komunikací
Příjmení a jméno: Jan Novák
Adresa bodu: Polní 10, Všestary, 251 64
a
Poskytovatelem ČeskáSíť.Net Všestary s.r.o., Nádražní 199, 251 64 Mnichovice, IČO: 10870849
Sjednaná služba:

Služba internet WIFI
S inzerovanou rychlostí 30/15 Mbps za měsíční cenu 333,- Kč s DPH
Maximální / inzerovaná rychlost: 30/15 Stahování/Odesílání [Mb/s]
Běžně dostupná rychlost: 18/9 Stahování/Odesílání [Mb/s]
Minimální rychlost: 19/4,5 Stahování/Odesílání [Mb/s]
Aktivační/instalační poplatek (jednorázový): 0,- Kč s DPH

Doplňkové služby

Koncová zařízeni - prodej / zapůjčeni / pronájem

Bude případně doplněno či upraveno na místě instalačním technikem dle skutečného stavu. Ceny
zařízení jsou zveřejněny v platném Ceníku na webových stránkách www.ceskasit.net
Fakturační detaily
Frekvence plateb: měsíčně předem
Způsob zasílání faktury: emailem bez závazku - na neurčito
Platnost smlouvy: (Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a začíná běžet dnem následujícím po
dni, ve kterém byla výpověď doručena)
Smluvní strany se dohodly na době trvání smlouvy viz. platnost smlouvy ode dne nabývá účinností
(minimální doba) Smlouvy o dodávce služeb David Válka (dále jen Smlouva), pokud Smlouva a
Všeobecné podmínky nestanoví jinak. Po uplynutím minimální doby trvání Smlouvy přechází smlouva
automaticky na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle platných Všeobecných podmínek David Válka
(„VOP"), neudělí-li uživatel souhlas s prodloužením na dobu určitou. V případě ukončení Smlouvy je
povinen uživatel v souladu s VOP vrátit zapůjčená zařízení funkční a kompletní Poskytovateli do jeho
sídla osobně nebo doporučenou poštou. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy
uzavřené mimo provozovnu David Válka nebo prostředky komunikace na dálku odstoupit do 14 dnů
od jejího podpisu, resp. splnění podmínky podle ust. § 63 odst. 9 ZEK, bez udání důvodu, a to
písemně buď poštou na adresu poskytovatele, nebo na e-mail: info@ceskasit.net.
V případě porušení povinností Uživatele je Poskytovatel za podmínek dle VOP oprávněn použít
opatření, která mohou významně omezit užívání Služby, a to až k jejímu faktickému omezení
(zejména Suspendaci), aniž by tím byla dotčena povinnost Uživatele hradit sjednanou cenu za Služby.
V případě, že nedojde k vrácení zařízení v souladu s VOP je uživatel povinen uhradit Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 0 Kč včetně DPH za poskytnutá zařízení po uplynutí lhůty pro vrácení
zapůjčených zařízení na základě dokladu vystaveného Poskytovatelem. Zaplacením smluvní pokuty
není omezeno právo Poskytovatele na úhradu dlužných poplatků za poskytnuté služby a náhradu
škody v plné výši (např. v případě poškození zapůjčených zařízení uživatelem). Uživatel je oprávněn
vypovědět i Smlouvu uzavřenou na dobu určitou/neurčitou s minimální dobou plnění bez uvedení
důvodu, a to v dohodnuté výpovědní době s tím, že v tomto případě je povinen uhradit Poskytovateli
částku rovnající se součtu měsíčních paušálů (Ceny za Služby rozpočtené na jednotlivé měsíce)
zbývajících od uplynutí výpovědní doby do konce sjednané doby trvání Smlouvy/minimální doby
plnění, nebo součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění (pokud bylo minimální měsíční plnění
sjednáno) zbývajícího do konce sjednané doby trvání Smlouvy/minimální doby plnění, a výši úhrady
nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Uživateli poskytnuto za
zvýhodněných podmínek (dále jen „Platba za předčasné ukončení“, na dokumentech. Výše těchto
nákladů je rovna rozdílu mezi zvýhodněnou cenou, kterou Uživatel za toto zařízení Poskytovateli
uhradil, a nezvýhodněnou cenou uvedenou pro toto zařízení v Ceníku nebo v této Smlouvě. Platbu za
předčasné ukončení lze vyúčtovat Definovanému uživateli pouze v případě, že Smlouva skončí do tří
měsíců od jejího uzavření, a to maximálně ve výši jedné dvacetiny součtu měsíčních paušálů (Ceny za
služby rozpočtené na jednotlivé měsíce) zbývajících od uplynutí výpovědní doby do konce sjednané
doby trvání Smlouvy/minimální doby plnění, resp. jednu dvacetinu součtu minimálního sjednaného
měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy/minimální doby plnění (pokud
bylo minimální měsíční plnění sjednáno), a výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním
koncovým zařízením, které bylo Definovanému uživateli poskytnuto za zvýhodněných podmínek
uvedených ve Smlouvě. Ceník může stanovit Platbu za předčasné ukončení odchylně (zásadně nižší)
než v této Smlouvě. V případě využití akční nabídky Služeb bez připojovacích poplatků a pozdější

výpovědi Smlouvy dané tak, že Smlouvy skončí ve lhůtě 6 měsíců od instalace zařízení pro
poskytování Služeb (zvláštní smlouva o dílu a servisu), je Poskytovatel namísto Platby za předčasné
ukončení oprávněn vyúčtovat Uživateli deinstalační poplatek podle aktuálního Ceníku.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškeré rozvody datové sítě a použitého zařízení dodaného Poskytovatelem zůstávají ve vlastnictví
Poskytovatele s výjimkou věcí, které byly na základě dohody smluvních stran převedeny do vlastnictví
Uživatele a jím i uhrazeny.
3. Ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Poskytovatel vylučuje přijetí návrhu Smlouvy s
dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, s výjimkou vyplnění
požadovaných údajů. Pokud by uživatel doručil k nabídce poskytovatele odpověď s dodatkem nebo
odchylkou, s výjimkou požadovaných vyplněných údajů, bude Smlouva uzavřena až poté, co
Poskytovatel vyjádří výslovný písemný souhlas s přijetím nabídky ve znění dodatků či odchylek.
4. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP a ceníky Poskytovatele, Uživatel svým podpisem Smlouvy
stvrzuje, že tyto dokumenty převzal a měl možnost se s nimi seznámit i před podpisem Smlouvy.
Prohlášení Uživatele
Uživatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že:
1. v případě smlouvy uzavřené se závazkem delším než 12 měsíců mu bylo umožněno uzavření
smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu určitou (s min. závazkem) v trvání max. 12 měsíců.
2. se seznámil s ceníky Poskytovatele, Prohlášení o zpracování osobních údajů a s VOP a souhlasí s
nimi a zavazuje se je dodržovat. Platné znění VOP a ceníků je řízeným dokumentem firmy
ČeskáSíť.Net Všestary s.r.o. a je k dispozici prostřednictvím webových stránek firmy ČeskáSíť.Net
Všestary s.r.o. www.ceskasit.net.
3. si je vědom, že nesmí vyvážet přijímací zařízení mimo území České republiky
4. v okamžiku uzavření této Smlouvy nedluží za ostatní služby jemu poskytované Poskytovatelem 5.
souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sdělení zasílána na jím uvedenou emailovou
adresu nebo poštou za poplatek.

Vystavila ČeskáSíť.Net Všestary s.r.o.
Místo: Mnichovice
Dne: 1.6.2021 08:33

