SMLOUVA__________
o poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě

redict.net

Čl. I Smluvní strany
Poskytovatel:
Jana Imrichová, Družstevní 774, 691 03 Rakvice
IČ: 49133560
tel: 777 841 378, email: imja@seznam.cz
(dále jen poskytovatel)
a
Uživatel:

IČ
Jméno

DIČ

Ulice

Telefon

Město

Email

PSČ
(Dále jen uživatel)
uzavírají tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník
vplatném znění a podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Čl. I PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Na základě této smlouvy a Obchodních podmínek sítě redict.net se Poskytovatel zavazuje

2.
3.
4.

poskytovat Uživateli telekomunikační služby (přístup k síti a síti Internet) a jejím službám
prostřednictvím připojení k datové síti Poskytovatele. A Uživatel se zavazuje za tyto služby
zaplatit cenu dohodnuto.
Poskytování Služeb se realizuje prostřednictvím účastnické přípojky k datové síti Poskytovatele,
která se nachází vně nebo uvnitř nemovitosti na adrese uvedené ve Smlouvě jako místo
instalace.
Poskytovatel nenese odpovědnost za využití Služeb Uživatelem a za informace, údaje a data
dostupná v síti a síti Internet
Jedná se o bezdrátové připojení k síti a to jako služba redict.net. která má následující
parametry:

Zvoleny tarif: ________________

Čl. II CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Úhrada za poskytované služby je stanovena podle rozsahu služeb, které jsou specifikovány vČl.
I. Předmět smlouvy a jeho cenová relace je uvedena v tomto článku.

2. Uživatel souhlasí, že zpoplatňování poskytovaných služeb bude zahájeno ode dne podpisu této
smlouvy a to v průběhu každého kalendářního měsíce od aktuálního měsíce data podpisu

smlouvy. Cena za poskytování služeb dle této smlouvy je:

________ Kč za měsíc. Platba

za poskytované služby je hrazena na účet číslo:1129782028/3030 pod specifickým symbolem

___________

do konce probíhajícího měsíce.

3. V případě, že smlouva je sjednána na dobu neurčitou a uživatel ukončí z jakéhokoliv důvodu
4.
5.

6.

smluvní vztah s poskytovatelem v době kratší než __6__ měsíců ode dne uzavření této
smlouvy zavazuje se poskytovateli uhradit poplatek ve výši 1 000 Kč.
Technické zařízení se stává majetkem Uživatele pouze na základě vystavené faktury za zařízení
a jejího zaplacení.
Pokud uživatel skončí smluvní vztah před vypršením smluvní doby nebo smlouvu vypoví a
technické zařízení jsou majetkem poskytovatele, zavazuje se uhradit poskytovateli náklady
spojené s deinstalací (500kč), instalací a nákupem těchto zařízení. Pokud zařízení uživatel
navrátí plně funkční a nepoškozené nejsou účtovány žádné poplatky spojené suvedenými
náklady.
Za služby, které nejsou uvedeny v této smlouvě a souvisejících obchodních podmínkách a jsou
předmětem plnění, jsou účtovány částky podle aktuálního ceníku poskytovatele.

Čl. III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Uživatel je povinen zajistit si náležité hardwarové a softwarové vybavení v rozsahu
požadovaném poskytovatelem.

3. Veškerý servis technických zařízení zajišťuje poskytovatel. Zahájení servisu a oprav se řídí
4.

Obchodními podmínkami. Nevztahuje se na výpadky sítě zaviněné třetí stranou na straně
Uživatele.
Ohlášení poruch je možné provést na tel. číslo534001899 nebo na emailovou adresu

info@redict.net , nebo osobně na adrese provozovatele a to v pracovní dny od 10:00 do
17:00.

5. Pokud není vtéto smlouvě uvedeno jinak, řídí se ostatní ustanovení podle platných Obchodních
6.
7.

podmínek sítě redict.net. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy. Ceník je
nedílnou součástí této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jednu obdrží poskytovatel a jednu
uživatel.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni, ani v jiné situaci omezující
jakoukoliv ze smluvních stran a s jejím obsahem souhlasí a to stvrzují svými podpisy.

V Rakvicích dne_________________

...........................................
Podpis (razítko) za zákazníka

...........................................
Podpis (razítko) za poskytovatele

Kontakt: tel: 534001899, email:info@redict.net

