SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ DATOVÝCH SLUŽEB
Uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve smyslu Všeobecných smluvních podmínek PŘIPOJEN.CZ
(viz rub této smlouvy) a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo zákazníka (variabilní symbol, OKU kód) : .....................
Smluvní strany:
Připojen s.r.o.
Srpnová 672, 27711, Libiš
obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162374
Bankovní spojení: Fio banka a.s., Číslo účtu: 2700063984 / 2010
IČ: 290 44 065, DIČ: CZ29044065, dále jen poskytovatel
a
Obchodní název (příjmení jméno pro domácnosti) : …………………………………………… r.č./OP…………………………………
Ulice číslo popisné / orientační : ………………………....…………………………………………………………………………………
PSČ, Město (obec): ........................................................................................................................................................ ……………….....
Telefon : ……..………………………………………… E-mail : ……………………………………………………...………………….
IČ : …………………………………………….…….. DIČ : ………………………………………………………………………………
Fakturační adresa (pokud se liší od adresy zřízení služby) …………………………………………………………………………………………
dále jen zákazník
1.

Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi datové služby, specifikované v článku 2 této smlouvy. Zákazník se zavazuje
platit za poskytnuté služby dohodnuté ceny, uvedené v článku 2 této smlouvy a ceny dle platného ceníku příslušné služby a dle
ujednání ve všeobecných smluvních podmínkách do 15tého dne daného měsíce.

2.

Specifikace služby
Vysokorychlostní internet, tarif (rychlost dle definice v parametrech služeb):
 Připojen Často …………………….. 299,- Kč / měs.
 Připojen Profi ……....………….……. 599,- Kč / měs.
 Připojen Stále …….……………….. 499,- Kč / měs.
 Speciální tarif …...…….……………..……….Kč / měs.
Technologie připojení:
Zařízení:
Min. doba trvání smlouvy:

AirMax
Zakoupeno
6 měsíců

AC
Zapůjčeno
24 měsíců

GIFI/LAN/Fiber
VDSL
Vlastní
…… měsíců
veřejná IP adresa
Ceny jsou včetně DPH

Servisní podmínky poskytované služby:
Technická podpora: 7 dní / 8:00 – 18:00 hodin (o víkendech a svátcích od 10:00 do 16:00).
Maximální doba opravy poruchy: do 48 pracovních hodin od chvíle jejího nahlášení.
Kontaktní telefonní číslo pro hlášení případných poruch a problémů:
telefon: (+420) 604 130 991 , e-mail: podpora@pripojen.cz
V případě poruchy připojení doporučujeme nejdříve vypnout na 5 min a znovu zapnout přijímací zařízení
Rychlost připojení k internetu lze garantovat, pouze pokud Vaše zařízení je připojeno kabelem k přijímacímu zařízení.
3.

Zákazník tímto prohlašuje, že vlastník nemovitosti, ve které bude provedena instalace zařízení související s realizací služby dle této smlouvy, nemá
námitek proti tomu, aby poskytovatel služby provedl nezbytné práce pro zřízení služby a údržbu zařízení, a to na střeše budovy, ve vnitřních
prostorách budovy zákazníkem užívané.

4.

Zákazník je seznámen s tím, že dochází ke zpracování osobních údajů, v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně soukromí, dle všeobecných
podmínek PŘIPOJEN.CZ. Souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sdělení zasílána na přidělenou e-mailovou adresu, souhlasí se
zasíláním obch. sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. Svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen se všeobecnými podmínkami, shrnutím
smlouvy a aktuálním ceníkem poskytovatele.

5.

Zákazník byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro příjem objednaných služeb.

6.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou platnosti vyznačenou v bodu 2 této smlouvy a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy
o poskytování datových služeb mezi zákazníkem a poskytovatelem.

7.

Součástí smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb PŘIPOJEN.CZ, Prohlášení o ochraně soukromí a Podmínky a
pravidla využívání a parametry služeb společnosti PŘIPOJEN.CZ.

8.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Doručovací adresou každé smluvní strany je adresa, uvedená v
záhlaví smlouvy. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
V Libiši dne :…………………...

……………………………….
podpis poskytovatele

……………………………….
podpis zákazníka

