Smlouva o poskytnutí veřejně dostupné služby elektronických komunikací
přístupu k síti Internet - číslo IT.xxxx2021
uzavřená na základě občanského zákoníku a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
DaCoNet s.r.o.
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107602
sídlem Úvaly, Otokara Březiny 422, PSČ: 250 82, Česká republika
IČO:
27249859
DIČ:
CZ27249859
číslo účtu: 432625389/0800
jednající Danielem Budkou, jednatelem společnosti
a
Jméno Příjmení
zapsaná
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka C.
v jiném rejstříku vedeném
pod číslem
sídlo
Adresa, PSČ: xxx xx
RČ:
Č.OP:
plátce DPH Ano
Ne
jednající
Jméno Příjmení
číslo účtu:
telefon: +420
e-mail:
(dále jen “Uživatel”),
(Poskytovatel a Uživatel dále také jednotlivě jako “Smluvní strana” a společně
jako “Smluvní strany”),
uzavřeli ze své svobodné vůle a při jasném vědomí následující smlouvu o poskytnutí
veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet (dále
jen „Smlouva“).
Čl. I
1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí služby elektronických komunikací přístupu
k síti Internet:
Koncový
bod
sítě
DaCoNet s.r.o.:
Rozhraní:
Kapacita (Kbit/s):
Agregace:
Datum předání:
Poslední míle:
Veřejně dostupná IP

Střecha objektu: Adresa, PSČ: xxx xx
Eth.
Down.XXMbit/s Up.XXMbit/s
1:4
dd/mm/rrrr
ne

Čl. II
1. Cena za zřízení je 1210,- Kč včetně DPH.
Cena za provoz je
měsíc.
2. Cena za údržbu

,- Kč/měsíc včetně DPH, účtovacím obdobím je jeden kalendářní
je 0,00 Kč/měsíc bez DPH.

3. Cena za zrušení v min. době trvání 24 měsíců je 2.400,- včetně DPH.
4. Při odstoupení od smlouvy v době kratší než 24 měsíců zůstává zařízení majetkem
uživatele.
Čl. III
1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování
veřejně dostupné služby elektronických komunikací pronájmu telekomunikačních
okruhů veřejně dostupné služby přístupu k síti Internet DaCoNet s.r.o., a jejich
obsahu porozuměl (dále jen „Všeobecné podmínky“).
2. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Pokud tato Smlouva
obsahuje ujednání odchylné od ustanovení Všeobecných podmínek, platí ujednání
obsažené ve Smlouvě.
Jméno Příjmení
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Čl. IV
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců, rozumí se od data podpisu této
Smlouvy. Po uplynutí této doby se Smlouva automaticky prodlužuje na dobu
neurčitou, kde je výpovědní lhůta jeden kalendářní měsíc. Výpověď lze podat
pouze písemnou formou, a to na adresu bydliště nebo sídla druhé Smluvní strany.
Čl. V
1. Veškeré faktury budou zasílány na e-mailovou adresu email@email.cz,a to
nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Úhrady budou prováděny
bezhotovostními převody na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a
to nejpozději do 15. dne v měsíci.

Čl. VI
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou Smluvní stranu
jeden.
2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musí mít písemnou formu.
4. Bude-li jedno nebo více ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné, nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost
celé této Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany nahradí takovéto neplatné,
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat
smysl takového neplatného, neúčinného a/nebo nevymahatelného ustanovení.
5. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s
konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodcem může být jmenována pouze osoba,
která není spřízněná s žádným z účastníků této Smlouvy. Ujednáním o této
rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na obecný
soud.
6. Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Odchylná ustanovení od Všeobecných podmínek;
Vyloučená ustanovení Všeobecných podmínek;
Další ustanovení nově sjednaná;
Koncový bod sítě č.2 a následující;
Předávací protokol;
Všeobecné podmínky.

V Úvalech dne dd/mm/rrrr

DaCoNet s.r.o.
Daniel Budka
jednatel

V Úvalech dne dd/mm/rrrr

Jméno Příjmení

Zapůjčené zařízení:
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