NetBeam s.r.o.

…. Váš internet provider

-1-

č. smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby
Připojení k síti Internet

uzavřená v souladu s ustanovením zák. č. 127/2005 Sb. v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.
Poskytovatel
NetBeam s.r.o
Meziříčko č.p. 73, 588 27 Meziříčko
IČ:03185915, DIČ: CZ03185915
zastoupený jednatelem společnosti

Smluvní strany
Účastník

emailová adresa pro zasílání nebo korespondenční
poštovní adresa, pokud se liší od adresy účastníka:

2.1.
2.2.

2.

Předmět smlouvy

Poskytovatel služby zabezpečí pro Účastníka přístup do celosvětové sítě Internet. Tento přístup bude realizován bezdrátově,
metalicky nebo prostřednictvím optického kabelu.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky NetBeam s.r.o., Ceník služeb NetBeam s.r.o. a
Reklamační řád NetBeam s.r.o.
2.3.

Vybraný tarifní program

2.4.

Adresa koncového bodu

2.5.

Zahájení plnění

2.6.

Ukončení plnění

3.

Ceny a platební podmínky

3.1.
3.2.
3.3.

Ceny za tarifní program včetně zřizovacího poplatku a servisní a manipulační poplatky jsou stanoveny Ceníkem služeb.
Z hlediska zákona o DPH (č. 588/92 Sb.) je poplatek za tarifní program opakovaným plněním shodnou službou.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč s DPH v sazbě platné ke dni podpisu smlouvy, pokud není uvedeno jinak, v případě změny výše sazby
DPH z důvodu změny právních předpisů bude přepočtena cena použitím aktuálně platné sazby DPH.

4.1.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

4.3.

Smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu a je účinná od okamžiku připojení Účastníka k síti Internet prostřednictvím sítě
Poskytovatele
Účastník (spotřebitel) žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené zákonem
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
V případě ukončení smlouvy v době minimálního závazku plnění je výpovědní lhůta 3 měsíce a Účastník se zavazuje uhradit
Poskytovateli služby jednu pětinu (1/5) ze zbývajících plateb do konce minimálního závazku za zvolené tarifní programy.

4.

4.2.

4.4.
4.5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Doba trvání smlouvy

Zákazník se zavazuje využívat služby minimálně

5.

měsíců

Závěrečná ujednání

Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za spolehlivost, obsah nebo za informace dostupné v síti Internet,
i když jsou tyto přístupné a používané prostřednictvím služeb Poskytovatele.
Výpověď této Smlouvy, jak ze strany Poskytovatele, tak ze strany Účastníka, musí být učiněna písemnou formou, a to doporučeným
dopisem oprávněné osobě, popř. na adresu sídla společnosti.
Veškeré změny, přílohy a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou a písemně odsouhlaseny oběma stranami.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu a její přílohy před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy stvrzují vlastnoručními podpisy.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek nebo specifikace služby neplatné či neúčinné z
důvodu rozporu s platnými právními předpisy, bude takové ustanovení nahrazeno jiným znění, které bude v souladu se záměrem
původního znění nebo bude po dohodě smluvních stran ze smlouvy odstraněno bez náhrady. Ostatní ustanovení smlouvy tímto však
nejsou dotčené a smlouva zůstává v platnosti a účinnosti.

Poznámky:

za Poskytovatele

za Účastníka

místo podpisu smlouvy
datum podpisu smlouvy
podpis
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