Smlouva číslo xxxxxxx o poskytnutí služby
„Připojení k síti Internet prostřednictvím sítě SamNet.cz“
I. Smluvní strany
Ing. Martin Samec
Vratislavova 295
397 01 Písek

a

zastoupená:
Ing. Martin Samec
telefon:
774 110 300
IČ:
608 66 659
DIČ:
banka:
ČSOB a.s.
číslo účtu:
217 381 297 / 0300
vedená u:
Českého telekomunikačního úřadu
(dále jen „Poskytovatel“)

zastoupená:
telefon:
IČ:
DIČ:
banka:
číslo účtu:
vedená u:
(dále jen „Uživatel“)

Místo připojení:
Adresa, číslo (orientační / popisné):
Datum zahájení poskytování služeb:

II. Předmět smlouvy
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje zajistit pro Uživatele přístup do celosvětové sítě Internet
prostřednictvím vlastní sítě SamNet.cz. Připojení k síti SamNet.cz je realizováno bezdrátově – klientským zařízením, které je ve
vlastnictví Poskytovatele. Zapůjčené klientské zařízení sestává z následujících prvků:
.....................................................................................................................................................................................................
Parametry služeb jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele: www.samnet.cz . Poskytovatel je oprávněn
parametry služeb změnit. Informaci o takové změně je povinen doručit Uživateli nejméně 30 kalendářních dnů předem.
Uživatelem zvolený tarif:

III. Cena a způsob platby
Pravidelná měsíční cena za službu dle čl. II:

s DPH

Uživatel se zavazuje platit pravidelně měsíční zálohy ve výši sjednané ceny včetně DPH na bankovní účet
Poskytovatele, a to vždy nejpozději k 20. dni v měsíci, za který platí. Jako variabilní symbol Uživatel použije číslo této smlouvy.
Daňový doklad za službu vystaví Poskytovatel jednou ročně na základě řádně zaplacených záloh a zašle jej Uživateli
elektronicky na e-mail:
…………………………………………………………………………………..

IV. Závěrečná ustanovení
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 kalendářní měsíc. Výpovědní lhůta běží od prvního dne
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně. Uživatel je povinen nejpozději do
patnácti dnů po skončení platnosti smlouvy zpřístupnit Poskytovateli zapůjčené klientské zařízení za účelem jeho demontáže.
Poskytovatel může požadovat náhradu při servisním zásahu, k němuž došlo na základě požadavku Uživatele a který se
následně ukázal jako neopodstatněný, tj. porucha prokazatelně nebyla shledána ve službě poskytované poskytovatelem.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních
služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a které jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele:
www.samnet.cz . Pokud dojde k rozporu mezi smlouvou a Všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních
služeb má přednost úprava obsažená ve smlouvě. Tuto smlouvu lze měnit jen oboustranně podepsanými číslovanými dodatky.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Po jejím podpisu každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v jejich platném znění.
V Písku dne
za Poskytovatele

………………………………
Ing. Martin Samec

za Uživatele

………………………………
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