Smlouva o poskytování připojení k Internetu

Smluvní strany:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18, 628 00 Brno
Zastoupená místopředsedou představenstva: ing. Liborem Cenkem
Zapsáno v Obchod. Rejstřiku Kraj.Soudem v Brně odd. B,vl. 1394
č.ú. KB 7200370227/0100
IČO: 607 19 150
DIČ: CZ60719150
Telefon: 544 422 177
Fax: 544 422 188
Kontaktní osoba: Pavel Budský
Tel.:544 422 135
Hotline: 777 340 000
(dále jen poskytovatel)
a

IČO:
DIČ:
Telefon:
(dále jen účastník)

1.1

1.2

1. Předmět smlouvy:
Poskytovatel se zavazuje za podmínek touto smlouvou sjednaných poskytovat
účastníkovi telekomunikační službu spočívající v zajištění přístupu k počítačové síti
Internet.
Podmínky pro poskytování této služby a ostatní s tím spojená práva a povinnosti
smluvních stran se řídí všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních
služeb prostřednictvím sítě internet. „Všeobecné podmínky“ (příloha č. 1), „Předávací
protokol“ (příloha č. 2) a aktuální „Ceník služeb“ (příloha č. 3) tvoří nedílnou součást
této smlouvy.

2.

Cena služby a platební podmínky
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2.1

Cena služby se sjednává v aktuální její výši v souladu s Ceníkem a Specifikací služby.
Měsíční platba
[Kč]

Jednorázová
platba [Kč]

Rychlost připojení
Poskytnutý rozsah IP adres
Housting

2.2

Cena služby včetně DPH se fakturuje účastníkovi měsíčně na základě protokolárního
předání a převzetí sjednaných služeb dle přílohy č.2, a zasílá se na adresu shora
uvedenou, popřípadě na adresu naposledy známou poskytovateli. Faktury se hradí
převodem z výše uvedeného bankovního účtu.

2.3

Splatnost faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu je 14 dnů ode dne jejího
doručení účastníkovi. Fakturuje se vždy k poslednímu kalednářnímu dni měsíce, ve
kterém byla služba poskytována.

2.4

Pokud bude zákazník v prodlení s platbou o více jak 15 dnů od data splatnosti faktury,
má poskytovatel právo požadovat na zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý následující kalendářní den prodlení. Pokud je zákazník
v prodlení o více jak 30 dnů, má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb a od
smlouvy odstoupit.

3.1

3. Smluvní sleva
V případě,že v účtovacím období není z důvodu viny na straně poskytovatele
dodržena smluvní měsíční dostupnost služby, náleží uživateli smluvní sleva. Ta se
počítá procentní sazbou z pravidelného měsíčního polatku za službu podle následující
tabulky:

1.
2.
3.
4.

4.1

Dosažená měsíční dostupnost (%)
lepší než 99,5
98,5 až 99,5
97,0 až 98,5
horší než 97,0

Sleva (%)
0
10
20
30

4. Doba trvání smlouvy:
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou v trvání 3 měsíce,
nedohodnou-li se strany jinak. Výpovědní lhůta začíná plynout prvním kalendářním
dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi některé ze smluvních stran.
Poskytování služeb končí posledním dnem výpovědní lhůty.
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5.1
5.2

5. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
faktického předání a převzetí služeb podle Předávacího protokolu ( přílohy č. 2).
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran. Obě smlouvy jsou originálem. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
příloha č. 1 „Všeobecné podmínky“
příloha č. 2 „Předávací protokol“
příloha č. 3 aktuální „Ceník služeb“

V Brně dne

V Brně dne

………………………………….
Poskytovatel

…………………………………
Účastník
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