ČÍSLO SMLOUVY / VARIABILNÍ SYMBOL:

__________

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

POSKYTOVATEL:

UŽIVATEL:

M-wifi internet s.r.o.
Dlouhé hony 608/12, 621 00 Brno - Řečkovice
Rejstříkový soud v Brně, C 57243
IČ/DIČ: 28264088/CZ28264088
Banka: Fio banka, č.ú. 2901441320/2010

Jméno / Firma:
Ulice:
PSČ Obec:
IČ/DIČ (dat. narození):
Kontaktní osoba:
Tel./email:

Libor Dufek, jednatel společnosti
info@m-wifi.com, +420 608 830 240
www.m-wifi.cz

ADRESA PŘIPOJENÍ:
Obec:
Ulice:

V případě, že se neshoduje s kontaktní adresou.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat Uživateli telekomunikační služby v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, jejích
přílohách a Všeobecných podmínkách, poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Poskytovatele. Uživatel se pak zavazuje
za sjednané služby řádně a včas platit Poskytovateli.

CENA A SPECIFIKACE SLUŽEB:
Poskytovanou službou se rozumí neomezené internetové připojení dle níže zvoleného tarifu Uživatelem, dostupné 24 hodin denně za uvedený měsíční paušál,
vč. instalace a aktivace zdarma. Rychlosti pro Download a Upload jsou udávány v pořadí: Rychlost inzerovaná a maximální/běžně dostupná/minimální.
ZVOLENÝ TARIF

☐
☐
☐
☐

55 Mb
40 Mb
25 Mb
12 Mb

DOWNLOAD

UPLOAD

55/45/20 Mb/s
40/32/14 Mb/s
25/20/9 Mb/s
12/8/5 Mb/s

8/6/4 Mb/s
6/5/3 Mb/s
5/3/2 Mb/s
3/2/1 Mb/s

Instalace a zapůjčení přijímací jednotky*
Služba IPTV – 95 Kč měsíčně
Veřejná IP – 50 Kč měsíčně
Poměrná částka paušálu za měsíc ………………….…… v roce 20………...
Poznámky:

MĚSÍČNÍ PAUŠÁL vč. DPH

550 Kč
450 Kč
350 Kč
250 Kč
☐ANO / ☐NE
☐ANO / ☐NE
☐ANO / ☐NE
……………………... Kč

Výše specifikovaná cena za zvolený tarif bude Uživatelem hrazena měsíčně vždy do 10. v příslušném měsíci, a to na výše uvedený bankovní účet Poskytovatele.
Uživatel se tímto zavazuje zřídit trvalý příkaz k úhradě.
* V případě kladného zatržení položky „Instalace a zapůjčení přijímací jednotky“, bylo Uživateli bezplatně zapůjčeno přijímací zařízení, a podpisem této smlouvy Uživatel potvrzuje
jeho převzetí. Toto zařízení je majetkem Poskytovatele a při ukončení této smlouvy je Uživatel povinen toto vrátit Poskytovateli, resp. umožnit Poskytovateli jeho demontáž. Pokud
k navrácení nedojde, je Poskytovatel oprávněn vyfakturovat pořizovací cenu tohoto zařízení Uživateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zprovoznění datového okruhu pro přístup
Uživatele do sítě Internet prostřednictvím uzlu Poskytovatele.
Každý z účastníků smlouvy je oprávněn smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhému
účastníkovi smlouvy.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami Poskytovatele. Právní vztahy v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající se řídí
českými právními předpisy, zejména pak Občanských zákoníkem, resp. Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb.
o elektronických telekomunikacích v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva byla uzavřena přijetím návrhu Uživatele.
Uživatel prohlašuje, že převzal Všeobecné podmínky a plně rozumí jejich znění, které se zavazuje dodržovat a též prohlašuje, že převzal příslušné materiály
a informace týkající se provozu sítě Poskytovatele, které bere na vědomí. Uživatel současně prohlašuje, že souhlasí s instalací provedenou technikem
Poskytovatele.
Jakékoliv změny ve Smlouvě budou sepsány písemně formou dodatku. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.

V ………………………..…………… dne ……………………….

………………………………………..
Poskytovatel
M-wifi internet s.r.o.

……………………………………..
Uživatel

