Smlouva č.:

Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací
(přístup k internetu)
Účastník (fakturační adresa) :

Poskytovatel:
MSC-NET s.r.o.

Firma:

Palackého 143

Ulice:

282 01 Český Brod
IČ: 27434109

DIČ: CZ27434109

Zapsána v OR, Městský soud v Praze, odd. C, vl. 111960

Parametry a cena služby :
Tarif :
Vlastnictví zařízení :
Platnost služby od :
Závazek do :
Cena za tarif měsíčně :

PSČ/Obec:
IČ/OP:

DIČ:

Dodací - instalační adresa (pokud se liší od fakturační) :
Firma:
Jméno:
Ulice:
PSČ/Obec:
Oprávněný zástupce účastníka a kontakt :

Celkem za doplňkové služby :

Jméno a Příjmení :

Fakturační období :

telelefon, mobil :

Cena za fakturační období :

Email :

Splatnost faktur ve dnech :

Služby jsou poskytovány v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné podmínky“), Technickou specifikací (odpovídající
variantě služby) a Ceníkem služby (dle varianty služby ). Tyto dokumenty jsou přílohou této smlouvy a jejich platné znění je dostupné v provozovně Poskytovatele a internetových
stránkách www.msc-net.cz . Účastník se zavazuje platit za poskytování služeb ceny uvedené v této smlouvě a ceny dle platného Ceníku služby a to dle platebních podmínek určených
Všeobecnými podmínkami poskytovatele. Neplnění platebních podmínek je považováno za podstatné porušení smlouvy. Ceny za doplňkové služby, které lze v souvislosti se službami dle
předmětu této smlouvy využívat, jsou stanoveny Ceníkem služby. Ceny jsou uvedeny s DPH, která bude účtována dle platných daňových zákonů. Pokud je součástí služby poskytnutí
telekomunikačního zařízení (dále jen „zařízení“) pro zajištění přístupu ke službě je toto zařízení uvedeného v předávacím protokolu. Služba je provozována v bezlicenčním (volném) pásmu,
poskytovatel neručí za případné výpadky, způsobené zarušením přenosového rádiového pásma. Součástí služby může být dále poskytnutí koncového telekomunikačního zařízení pro (dále
jen „KTZ“). Účastník se zavazuje zabezpečit zařízení, které je majetkem poskytovatele, proti odcizení,zničení a poškození. Dále se zavazuje, že zařízení nebude bez předchozího
písemného souhlasu poskytovatele kamkoliv přemísťovat, ani s ním jiným způsobem manipulovat. Při ukončení platnosti smlouvy je účastník povinen zařízení poskytovateli vrátit a to
bezodkladně na písemnou výzvu poskytovatele. Poskytovatel negarantuje parametry služby, pokud si účastník služby sám změní umístění nebo nastavení zařízení. Účastníkovi služby je
zakázáno používat rozsah IP adres 10.0.0.0/8 na aktivních síťových zařízení v rámci jeho lokální sítě (např. switche nebo další zařízení) za koncovým zařízením poskytovatele. Účastník
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 to na střeše budovy, ve vnitřních prostorách budovy, případně na vnějším plášti budovy a na balkóně přináležejícímu k bytu, nebo bytové
jednotce účastníkem užívané. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a níže uvedenými dokumenty se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a Občanským
zákoníkem - č. 89/2012 Sb., v platném znění. Podpisem této Smlouvy Účastník uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem dle zákona č. 480/2004 Sb.§7 v maximální
periodě 3x měsíčně, který může kdykoli odvolat. Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných,
oboustranně podepsaných číslovaných dodatků. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a začíná běžet následující den po podání výpovědi. Pokud účastník nepotvrdí písemně termín
ukončení smlouvy nejpozději 14 dní před uplynutím řádného smluvního období, smlouva se automaticky prodlužuje na dobu neurčitou. V případě nedodržení minimálního závazku, náleži
poskytovateli smluvní pokuta.Podá-li účastník výpověď tak, že výpovědní lhůta skončí dříve, než je stanovená minimální doba užívání služby dle této smlouvy, má Poskytovatel právo
vyúčtovat účastníkovi za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby jednorázovou cenu ve výši jedné pětiny součtu měsíčního plnění
uživatele za období ode dne ukončení výpovědní doby do uplynutí doby, na kterou byla smlouva uzavřena. Účastník je povinen uhradit finanční kompenzaci pokud při uzavírání smlouvy
využil speciální nabídky typu „Zapůjčení zařízení“ – tato skutečnost je kompenzována jednorázovou smluvní pokutou 3500,- Kč včetně DPH. Podpisem této smlouvy vyslovuji souhlas se
zpracováním mých osobních údajů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů,v platném znění, se zákonem č.101/2000 Sb a jeho platném znění a § 87 zákona č. 127/2005 Sb. Poskytovatel je oprávněn předat vymáhání pohledávek vůči
Účastníkovi třetí osobě. Účastník souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetí osobě za účelem vymáhání pohledávek podpisem Smlouvy. Účastník je povinen s touto třetí stranou jednat
jako s řádně zmocněnou osobou Poskytovatele. Bude-li zákazník v prodlení po splatnosti faktur déle jak 30 dnů, bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn
zplnomocnit třetí osobu k vymáhání dlužné částky, a zároveň pro účely zahájení mimosoudního vymáhání se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 25% z celkové dlužné částky,
nejméně však 1.200 Kč. Bude-li zákazník v prodlení po splatnosti faktur déle jak 40 dnů, bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zplnomocnit třetí osobu k
realizaci tzv. inspektorského výjezdu (osobní návštěva zákazníka), a zároveň pro účely úhrady nákladů spojené s výjezdem sjednává jednorázovou pokutu ve výši 1.600,- Kč. Účastník
potvrzuje, že souhlasí s instalací zařízení na nemovitosti. Pokud není vlastníkem nemovitosti, potvrzuje svým podpisem, že souhlas vlastníka nemovitosti s instalací a umístěním zařízení k
dispozici má.

Další ujednání :

V Českém Brodě dne: . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................
MSC-NET s.r.o.
poskytovatel

..................................
účastník

