Smlouva o poskytování internetových služeb

Smlouva o poskytování datových a internetových služeb
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi :
1.
Občanským sdružením Podoli.org., Nedvědovo nám. 386/11, 147 00 Praha 4 Podolí, evidovaného u
Ministerstva vnitra, dne 13. 08. 2004 pod značkou VS/-1-1/58176/04-R, IČ: 26673240, DIČ: CZ26673240,
E-mail: info@podoli.org
(dále jen jako poskytovatel)
a
Jméno/ Název firmy (fakturační adresa): .........................................................................................................
Ulice:

.................................................................................................................................................

PSČ:

........................................... Město:

..................................................................

IČ:

........................................... DIČ:

..................................................................

Telefon:

.. ......................................... E-mail: ........................................................................................

Adresa odběrového místa : . .................................................................................................................
……………………….……………………………………………………. ........................................................
(dále jen jako uživatel)
2. Specifikace služeb
□ Rychlost:
3 Mb/s, limit dat: 2 GB/měsíc * …………………………………….…………..…200 Kč /měsíc
□ Rychlost:
6 Mb/s, bez limitu dat ………………………………………………..…………..400 Kč /měsíc
□ Rychlost: 12 Mb/s, bez limitu dat, určeno pro firemní klientelu……………… ……………600 Kč /měsíc
□ Rychlost:
□ Rychlost:
□ Zřizovací

6 Mb/s, bez limitu dat, včetně zapůjčení HW **……………………..…………..400 Kč /měsíc
12 Mb/s, bez limitu dat, určeno pro firemní klientelu,včetně zapůjčení HW **..600 Kč /měsíc
poplatek ***…………..………..………………………………………………………..500 Kč /připojení

* Počítají se příchozí a odchozí data.
** Cena platí v případě uzavření smlouvy na 12 měsíců.
*** Zřizovací poplatek je poskytnut dle bodu č. 5.3 této smlouvy a je splatný společně s první fakturou za služby.

3. Úvodní ustanovení
Na základě této smlouvy vzniká mezi poskytovatelem a uživatelem smluvní vztah, ze kterého je uživatel
oprávněn užívat služby připojení za podmínek uvedených v této smlouvě. Pokud není touto smlouvou
dohodnuto jinak, cena služeb se řídí platným ceníkem poskytovatele.
4. Předmět smlouvy
Poskytovatel uživateli poskytuje datové služby spočívající v umožnění přístupu do datové sítě poskytovatele
s připojením k síti Internet a další doplňkové služby.
5. Účtování a úhrady
Za poskytnutí připojení dle zvolené služby bude uživatel platit částky objednaného tarifu dle platného ceníku
poskytovatele na základě faktury se splatností 14 dní. Faktury jsou generovány začátkem nového měsíce a
připraveny ke stáhnutí a zaplacení registrovanému uživateli na webovém portálu poskytovatele
www.podoli.org.
5.1.
Systém evidence uživatelských plateb je kreditní. Změna služby je umožněna registrovanému uživateli po
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předchozím upozornění administrátora na centrální email. Nově zvolená služba s tarifem je platná vždy od
následujícího kalendářního měsíce. Při překročení uživatelského kreditu dojde k upozornění na stav a do 24
hod. v případě nedoplnění kreditu k automatickému odpojení od datové sítě s přesměrováním portů na
stránky poskytovatele.
5.2.
V případě, že uživatel odebírá služby nad rámec zvoleného tarifu, je poskytovatel oprávněn po upozornění
tyto služby vyfakturovat a přiřadit odpovídající tarif.
5.3.
Za zřízení může být účtován zřizovací poplatek. Poplatek zahrnuje veškeré technické zařízení a konfiguraci
počítače pro připojení do datové sítě. Poplatek nezahrnuji HW vybavení do PC Uživatele. Při
nadstandardním rozsahu instalace budou účtovány další nezbytně nutné náklady dohodnuté s uživatelem.
Zřizovací poplatek je splatný společně s první fakturou za služby.
5.4.
V případě zvolení služby, v jejímž rozsahu je zapůjčení HW zařízení pro příjem, je smlouva uzavřena na
dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy. V ostatních případech je smlouva uzavřena na dobu trvání 3.
měsíců od data podpisu smlouvy.
5.5.
Technické zařízení je trvale ve vlastnictví poskytovatele.
6. Doplňující informace
6.1.
Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, platí pro poskytování služeb pro obě smluvní strany
všeobecné podmínky, které jsou uvedené na webových stránkách poskytovatele (www.podoli.org). S těmito
všeobecnými podmínkami se uživatel seznámil a souhlasí s nimi, přičemž tuto skutečnost stvrdil svým
podpisem na této smlouvě.
6.2.
Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvními stranami. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a
začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po potvrzení doručení písemného oznámení
o odstoupení ostatním smluvním stranám.
6.3.
Poskytování služeb uživateli bude zahájeno bez zbytečného odkladu po montáži technického zařízení a po
podpisu této smlouvy.
6.4.
V případě, že je uživatel v prodlení s kteroukoliv úhradou faktur, vzniká poskytovateli nárok na zaplacení
úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Poskytovatel je současně oprávněn
přerušit plnění této smlouvy do doby uhrazení veškerých pohledávek.
6.5.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na
základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž jeden obdrží uživatel a jeden poskytovatel.
V Praze dne ………….………..

………………………….
Za poskytovatele Podoli.org.

…………………………….
Uživatel
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