SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ver. 1.1
IP adresa / identifikace Uživatele

mezi
S4NET s.r.o., Dvořákova 161/14, 37001 České Budějovice, IČ: 28130995, DIČ: CZ28130995
vedené u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. C 10801 (dále jen "POSKYTOVATEL")

a UŽIVATELEM - trvalé bydliště / sídlo společnosti
titul

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

jméno a příjmení / název

datum narození / IČ

ulice a č.p./č.orient.

město

e-mail

telefon / mobil

číslo OP (PAS) / DIČ
PSČ

podlaží / byt

DORUČOVACÍ ADRESA - není-li totožná s trvalým bydlištěm uživatele / OPRÁVNĚNÁ OSOBA
titul

jméno

příjmení

ulice a č.p./č.orient.

město

PSČ

ADRESA INSTALACE - není-li totožná s trvalým bydlištěm uživatele
ulice a č.p./č.orient.

město

PSČ

SPECIFIKACE A PARAMETRY SLUŽBY

správnou volbu označte křížkem
automatické
prodlužování 1)

tarif

ANO

NE

fakturační perioda v měsících

1

3

6

ANO
ANO

12

cena/měsíc

Kč

6

další služby

cena/měsíc

sleva / akce

sleva/měsíc

Kč

NE
počet měsíců zdarma

PŘECHOD OD KONKURENCE

minimální doba trvání smlouvy v měsících

24

12

celková cena předplatného

PŘEDPLATNÉ NA PRVNÍ ……... MĚSÍCE/MĚSÍCŮ

podlaží / byt

NE

Kč
-

BONUSOVÁ SLEVA

JINÉ:

Kč
Kč

Celkem za služby měsíčně

poznámka

VYÚČTOVÁNÍ - FORMA DORUČENÍ
elektronická - e-mail

PLATBA INKASEM
číslo účtu:
AN
NE
O

tištěná - pošta (60 Kč/měs)poštou

-

/

LIMIT

Kč

ZAPŮJČENÉ ZAŘÍZENÍ
kód zboží / název zařízení

počet

cena

ks

1

V případě ukončení této smlouvy se účastník zavazuje vrátit zapůjčené
zařízení poskytovatele ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení a

Kč stáří. V opačném případě, nebo v případě poškození si Poskytovatel
vyhrazuje právo vyúčtovat Uživateli plnou cenu tohoto zařízení

ks

Kč uvedenou ve smlouvě.

ks

Kč

) Automatické prodlužování smlouvy o 12 měsíců. Nesouhlas s automatickým prodloužením lze vyjádřit písemně či e-mailem s následným potvrzením Poskytovatele.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně základní sazby DPH

I.
Uživatel
prohlašuje,
že:
a) se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky), tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou
součástí
této
smlouvy
a
zavazuje
se
podmínky
aktuálně
platné
dodržovat;
b)
se
seznámil
s
aktuálním
ceníkem
Poskytovatele
a
bere
jej
na
vědomí;
c) uděluje poskytovateli oprávnění ke zpracování svých osobních údajů a k zasílání obchodních sdělení v souladu s Podmínkami.
II. Uživatel se zavazuje hradit měsíční poplatky za poskytované služby na základě výzvy zaslané poskytovatelem dle výše uvedené formy
doručení. Při prodlení delším než 10 dnů je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb, aniž by to mělo jakýkoli vliv na povinnost
uživatele hradit měsíční poplatky dle této smlouvy. Uživateli bude Poskytovatelem zasíláno vyúčtování způsobem dohodnutým ve "Vyúčtování forma
doručení".
III. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, jejíž minimální doba trvání je dohodnuta ve "Specifikace a parametry služby". K této době se
připočítává doba zvýhodněného předplatného a měsíce zdarma poskytnuté při přechodu od konkurence, na které má uživatel nárok při
minimální
době
trvání
smlouvy.
Pokud uživatel, který nemá nastavené automatické prodlužování smlouvy, nedoručí poskytovateli nejpozději 30 dnů před koncem doby
oznámení, že nemá zájem o pokračování smlouvy, prodlužuje se platnost této smlouvy po uplynutí doby automaticky s tím, že nadále platí, že je
uzavřena
na
dobu
neurčitou.
Bonusovou slevu ve výši 95 Kč včetně DPH měsíčně lze uplatnit pouze u smlouvy s minimální dobou trvání.
IV. Uživatel může vypovědět smlouvu na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli. Uživatel není oprávněn smlouvu vypovědět, pokud je v prodlení s placením
jakéhokoliv dluhu vůči Poskytovateli. Pokud uživatel vypoví smlouvu před uplynutím doby trvání, je uživatel povinen:
a) uhradit poskytovateli jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo
b) uhradit jednu pětinu součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění, je-li minimální měsíční plnění sjednáno, zbývajícího do konce
sjednané
doby
trvání
smlouvy,
a
c) uhradit celkovou výši nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo uživateli poskytnuto za zvýhodněných podmínek
– viz následující odstavec.

– viz následující odstavec.
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Pokud uživatel nebo poskytovatel smlouvu takto vypoví, ztrácí uživatel nárok na bonusovou slevu či měsíce zdarma při přechodu od
konkurence, a pro výpočet částky se použije standardní měsíční paušál, který uživatel měl hradit či již hradil po uplynutí bonusového období.
Zároveň musí uživatel uhradit poskytovateli za každý měsíc trvání bonusového období částku rovnající se rozdílu mezi standardní měsíční cenou
platnou po uplynutí bonusového období a měsíční cenou za bonusové období.
V. Uživatel je v případě prodlení jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Poskytovateli povinen hradit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,25 % denně a
zároveň smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody v plné výši. V případě prodlení se
splněním jakéhokoliv nepeněžitého dluhu Uživatele vůči Poskytovateli, je Uživatel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý
zjištěný případ, čímž také není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.
VI. Uživatel svým podpisem dále prohlašuje, že majitel objektu je seznámen s prováděnými pracemi na instalaci připojení a souhlasí s nimi.
VII. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se dle dohody obou účastníků řídí ustanovením občanského zákoníku.

datum:

datum:

podpis oprávněné osoby

podpis uživatele

jméno:

jméno:

JAK SPRÁVNĚ ZAPLATIT ZA SJEDNANÉ SLUŽBY…
HOTOVĚ
Platba na pobočce na adrese Ant. Barcala 1446/26a , České Budějovice v úředních hodinách v Po, St 8:00 - 18:00; Út, Čt, Pá 8:00 - 16:00.
VKLAD NA BANKOVNÍ ÚČET
Číslo účtu: 2600981593/2010 (Fio banka, a. s.)
Částka k úhradě: najdete na Výzvě k platbě
Variabilní symbol: dle Výzvy k platbě
Konstatní symbol: 0308
JEDNORÁZOVÝ PŘÍKAZ
Číslo účtu: 2600981593/2010 (Fio banka, a. s.)
Částka k úhradě: najdete na Výzvě k platbě
Variabilní symbol: dle Výzvy k platbě
Konstatní symbol: 0308
TRVALÝ PŘÍKAZ
Číslo účtu: 2600981593/2010 (Fio banka, a. s.)
Částka k úhradě: najdete na Výzvě k platbě
Variabilní symbol: dle Výzvy k platbě
Konstatní symbol: 0308

