
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Číslo smlouvy (v.symbol): 2016xxxxx

Smluvní strany:
kochnet.cz s.r.o.
Se sídlem: Kochánky 35, PSČ: 294 74

Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 220 083 8472 / 2010
IČ: 042 39 946
DIČ: CZ04239946
Zastoupená: Pavlem Jansou, jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)
a

Jméno / Firma:

RČ/IČ: Číslo OP/pasu/DIČ:   
 

Trvalé bydliště / Sídlo: č.p. 

PSČ

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Účastník“)

Uzavírají  tuto  Smlouvu  na  poskytování  služeb  elektronických  komunikací  podle  zákona  č.  127/2005  sb.  o  elektronických
komunikacích.

Článek I. Předmět smlouvy

I.1 Předmětem smlouvy, včetně jejich příloh, je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi  dohodnuté veřejně dostupné
služby elektronických komunikací, případně i další služby, a závazek Účastníka za tyto služby  platit cenu.

I.2 Běh služby a počátek provozu začíná následujícím dnem od data podpisu smlouvy.

Článek II. Zařízení pro provoz Služby a Opravy

II.1 Účastníkovi  mohou být pro provoz Služby prodány do užívání technická zařízení,  která jsou nutná pro provoz sjednané
Služby. Tato technická zařízení, dále jen „zařízení“, jsou majetkem Účastníka.

II.2 Pokud je zařízení umístěno v prostorách volně nepřístupných, zajistí Účastník potřebnou součinnost a bezpečný přístup pro
potřeby instalace, opravy, údržby, či revize.

II.3 Pokud není uvedeno jinak, při ukončení této smlouvy, zařízení zůstává Účastníka.

II.4 Případné poruchy je nutno nahlásit na telefonním čísle, které je uvedeno v této smlouvě, SMS nebo na e-mailem.
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Článek III. Cena a specifikace služeb

III.1 Cena za poskytovanou službu se hradí na účet Poskytovatele vedený u Fio, a.s.,  č.ú.:  2200838472  / 2010 nebo na jiný
bankovní účet, který Poskytovatel Účastníkovi případně písemně sdělí, a to  do 15. dne daného měsíce (jako  variabilní
symbol uveďte číslo smlouvy).

III.2 V případě, že platba za poskytované služby bude mít zpoždění více jak 3 dny oproti datu splatnosti, může dojít k odpojení
poskytovaných služeb.

III.3 Poskytovatel  je oprávněn cenu jednostranně a odpovídajícím způsobem upravit  v  případě změn příslušných zákonných
sazeb daně z přidané hodnoty.

III.4 Poskytovatel poskytne zákazníkovi přístup do svého centrálního internetového bodu (IB) pomocí digitálního mikrovlnného
spoje (přípojky), ukončeného ethernetovým rozhraním.

III.5 Instalovaná služba Internet
kapacita linky / agregace: min/prům/max –                       Mbit/s
adresa přípojného místa:*
IP rozsah / maska/ brána / DNS:
Veřejná IP: -
SMTP pro odchozí poštu: smtp.kochnet.cz
MAC koncového zařízení:

* vyplňte jen v případě, že se adresa liší od trvalého bydliště / sídla

Cenová sazba:

Měsíční poplatek (vč. DPH):            Kč

Společná a závěrečná ustanovení

III.6 Tato Smlouva se uzavírá na dobu  neurčitou, nebo
 12 měsíců, po uplynutí této doby se automaticky převádí na dobu neurčitou.

III.7 Každá ze Smluvních stran je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Popřípadě
dohodou obou stran.

III.8 Skončením  smlouvy  není  dotčena  povinnost  zákazníka  uhradit  Poskytovateli  veškeré  dlužné  částky,  ani  oboustranná
odpovědnost za případnou škodu.

III.9 V případě skončení smlouvy je uživatel  povinen vrátit veškerá zapůjčená zařízení Poskytovateli nejpozději do 15 dnů od
skončení smluvního vztahu a to na své náklady a nebezpečí.

III.10 Odstoupit od Smlouvy okamžitě lze v případě jejího podstatného porušení. 

III.11 Poskytovatel  preferuje  email,  jako  hlavní  komunikační  kanál.  Tímto  kanálem  bude  Poskytovatel  informovat  o  nových
Všeobecných obchodních podmínkách, zasílat vyúčtování, faktury, či jiné dokumenty a informace.

III.12 Uživatel prohlašuje, že jsou mu známy ceníky, všechny články v této smlouvě včetně Všeobecných podmínek a souhlasí s
nimi. Dále uděluje souhlas se zpravováním svých osobních údajů dle Všeobecných podmínek.

III.13 Všeobecné podmínky, ceníky a další tiskopisy jsou k nahlédnutí na adrese http://www.kochnet.cz/
III.14 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení
Poskytovatel.

email: info@kochnet.cz
telefon: +420 776 262 471

V …............................      , dne: …................... 

_________________________ _________________________
               za Účastníka             za Poskytovatele
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