Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uzavřená dle
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

FYNET s.r.o.

číslo smlouvy:

se sídlem Písečná 5556, 43004 Chomutov
IČ: 082 32 580,
Hotline: 733 636 515
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem , oddílu C, vložce 43737
(dále jen Poskytovatel)

a

Příjmení a Jméno:
Trvalá adresa:
RČ/IČ :
Email:
Tel.:

(dále jen Účastník)

Poskytovatel a Účastník uzavřeli tuto Smlouvu o poskytování veřejné dostupných služeb elektronických komunikací
dále jen Smlouva
I.Předmět Smlouvy
1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Účastníkovi služby elektronických
komunikací uvedené v této Smlouvě a závazek Účastníka užívat poskytované služby v souladu s touto Smlouvou a
řádně a včas platit sjednanou cenu specifikovanou v cl. 2 Smlouvy.
1.2 Jednotlivé služby poskytované Účastníkovi jsou níže podrobně specifikovány a jejich užívání se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami, (dále jen VOP) a dalšími dokumenty Poskytovatele,
které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
1.3 Poskytovatel se zavazuje poskytnout služby Účastníkovi na následujících adresách :
- A) ulice
Jedná se o tyto služby (dále jen Služby):
-

A) Název :

1.4 Účastník je povinen si zajistit koncové zařízení na výše uvedenou službu.
1.5 Poskytování služeb bude zahájeno ode dne, kdy bude zprovozněno funkční koncové zařízení.
1.6 Účastník uzavírá Smlouvu na dobu neurčitou , a začíná plynout dnem podpisu Smlouvy obou stran.
1.7 Výpovědní doba činí 1 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.

1.8 Účastník je dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb. oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnu od jejího
podpisu, a to písemně na adresu kontaktního místa Poskytovatele uvedeného v cl. 2.13 VOP.

II. Cena Služby a způsob platby
2.1 Účastník se zavazuje hradit Poskytovateli za Služby uvedené v cl. 1 Smlouvy paušální poplatek za
zprostředkování Služeb měsíčně vč. DPH (dále jen „cena“).
Cena za služby:

Výše měsíčního paušálu činí: =

Kč s DPH

DPH bude účtováno v aktuální výši
Cena se hradí od účinnosti Smlouvy dle cl. 4.5 Smlouvy.
Způsob provádění platby za služby:
- převod na účet č. 823282328/2010 variabilní symbol (číslo smlouvy)

2.3 Účastník se zavazuje Cenu dle odst. 1 tohoto článku hradit na základě vystavené faktury.
2.4 Účastník bere na vědomí, že je povinen při každé úhradě uvést variabilní symbol, kterým je číslo Smlouvy.
Účastník bere na vědomí, že při neuvedení variabilního symbolu při platbě nebude předmětná platba Účastníka řádně
zaúčtována a hrozí upomínání ze strany Poskytovatele.

III. Ustanovení pro případ porušení Smlouvy
3.1 V případě, že Účastník poruší ustanovení cl. 2.3 této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn odeslat první upozornění
na prodlení Účastníka upomínku a Účastník se za toto porušení smluvní povinnosti zavazuje uhradit smluvní pokutu ve
výši 200 ,- Kč. Pokud Účastník nesplní svoji povinnost uhradit dlužnou částku ani na základě druhé upomínky, je
Poskytovatel oprávněn odeslat třetí písemnou upomínku a za toto porušení se Účastník zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 500,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
3.2 Účastník se zavazuje uhradit uplatněné sjednané smluvní pokuty nejpozději do dne uvedeného ve výzvě k úhradě.

IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemně dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4.2 Smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom podepsaném
vyhotovení.
4.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky FYNET s.r.o. ke Smlouvě o poskytování veřejné
dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky FYNET s.r.o“).Platné k datu
uzavření smlouvy.
4.4 Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem dokumentu dle odst. 4.3 tohoto
článku.
4.5 Tato Smlouva nabývá účinnosti dne :

Účastník prohlašuje, že se řádně seznámil s touto smlouvou a se zněním Všeobecných obchodních podmínek FYNET
s.r.o. a zavazuje se je dodržovat. Platné znění Všeobecných obchodních podmínek je řízeným dokumentem
společnosti FYNET s.r.o. a jsou nedílnou součástí této smlouvy a je k dispozici prostřednictvím webových stránek
společnosti www.FYNET.cz . Účastník uděluje společnosti FYNET s.r.o. oprávnění ke zpracování svých osobních údajů
dle Všeobecných obchodních podmínek FYNET s.r.o. a souhlasí se zpracováním osobních údajů podle §16 zákona č.
101/2000 Sb..
Účastník souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sdělení zasílána na e-mailovou adresu:
Zasílání faktur :

Chomutově dne

V Chomutově dne

za poskytovatele:

za účastníka:

Předávací protokol ke smlouvě
č.:

FYNET s.r.o.
se sídlem Písečná 5556, 43004 Chomutov
IČ: 082 32 580
(dále jen Poskytovatel)

a

(dále jen Účastník)

Dne x.x.20xx bylo předáno poskytovatelem plně funkční připojení k síti Internet.
Poskytovatel předvedl uživateli základní funkce a možnosti sítě Internet.

Kontakt na poskytovatele:
Tel.:
Email:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Nastavení připojení k síti internet:

IP Adresa:
Maska:
Výchozí brána:

Upřednostňovaný server DNS:
Náhradní server DNS:

733 636 515
internet@fynet.cz
823282328/2010

255.255.255.0

77.48.254.254

Server odchozí pošty ( SMTP ) :

V Chomutově dne :

………………………………………….
Poskytovatel

………………………………………….
Uživatel

