Jan Uhlíř, Zbirožský internet, Masarykovo náměstí 664, Zbiroh 338 08
www.zbirozskyinternet.cz
zbirozskyinternet@seznam.cz

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU
číslo

…V.Z.O.R…

Uzavřená mezi smluvními stranami („Smlouva“)
1. Účastník

Obchodní jméno:
Bytem / sídlem v ulici:
Město:
PSČ:
Datum nar.: / IČ:
Email:
Zastoupený/á („Oprávněná osoba“) – jméno a příjmení:

Adresa přípojky:
2. Poskytovatel

Jan Uhlíř, Zbirožský internet
IČ: 687 76 373
DIČ: CZ8101192198
Se sídlem
Masarykovo náměstí 664
Zbiroh 338 08

Zastoupený (,,Oprávněná osoba“) : Janem Uhlířem
I. Předmět smlouvy
Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi přístup ke službám internetu.
Podmínky pro poskytování služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou součástí této smlouvy.

II. Cena a její splatnost
Cena služby, platná ke dni podpisu této smlouvy, je uvedena v ceníku a podléhá změnám a pravidlům splatnosti
podle příslušných ustanovení Podmínek. Cena služby je stanovena na ….. Kč / měsíc a zahrnuje sdílenou rychlost
přípojky ….. Mb/s (příchozí provoz) a ….. Mb/s (odchozí provoz). Zúčtovací období je vždy 31.12. každý
rok.Cena za službu se hradí zálohově bezhotovostní platbou vždy do 20. dne v měsíci a to ve prospěch účtu
670100-2206067912 kód banky 6210. První platba do ….. VS : ………………
Konektivita je určena pro koncového zákazníka a nelze ji bez písemného souhlasu poskytovatele dále šířit třetím
osobám. Agregace 1:3, bez datového limitu. Cena uvedena včetně DPH 21%.

Víkendový tarif funkční od pátku do neděle.
Veřejná IP adresa:

ANO

NE

……..…..…..
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III. Smluvní sankce
Poskytovatel se zavazuje zaručit parametry kvality služby, kterou si Účastník objednal. V případě nedodržení
těchto zaručených parametrů se uplatní smluvní sankce ve prospěch Účastníka podle následujícího schématu:
Měsíční nedostupnost SLA

>= 98 %
>= 96 %
>= 94 %
>= 92 %

Délka výpadku (v hod. při 30-ti denním měsíci)
14,4
28,8
43,2
57,6

Smluvní sankce pro výpadky sítě
0%
-25%
-50%
-100%

V následujících případech nejsou výpadky služby započítávány do výpadku, z kterého se vypočítává skutečná
měsíční dostupnost:
a) Plánovaný výpadek za účelem údržby, musí Poskytovatel tuto skutečnost nahlásit Účastníkovi minimálně 6
hodin v předstihu.
b) Výpadek na straně Účastníka. V případě, že výpadek vznikl na straně Účastníka v důsledku nevhodné či
nepovolené manipulace anebo zásahu do konfigurace služby Účastníkem nebo třetí osobou, pokud Účastník
nezajistil síť a servery proti zneužití před třetími osobami.

IV. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta se stanovuje na jeden (1) měsíc a
začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi Poskytovateli.

V. Závěrečná ustanovení
Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Připojení je provedeno prostřednictvím sítě Zbirožský
internet, služby Zbirožský internet a řídí se aktuálními Všeobecnými podmínkami provozu služby Zbirožský
internet zveřejněnými na www.zbirozskyinternet.cz. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nich každý má
stejnou platnost.
Popis poskytované služby ve smyslu ust. § 63 odst. 1 písm. c), zákona 17/2005 Sb.:
1. Poskytovatel zaručuje základní parametry, dostupnost Služby tzv. SLA (service level agreement)
v příslušném zúčtovacím období následovně: SLA_strn s garancí dostupnosti 96% v příslušné periodě.
2. Lhůta pro zahájení poskytování služby je 24 hodin ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb
s uživatelem. Uživatel je povinen za účelem zahájení poskytování služby povinen poskytovateli poskytnout
potřebnou součinnost.
3. Poskytovatel je v případě narušení bezpečnosti či integrity své sítě, bezpečnosti služby, nebo při zjištění
jejich ohrožení nebo zranitelnosti oprávněn odpojit uživatele od telekomunikační sítě.
4. Veškeré reklamace na kvalitu nebo rozsah poskytovaných služeb se uplatňují písemně (dopisem, emailem)
na adresu: Masarykovo náměstí 664, Zbiroh 338 08, e-mail: zbirozskyinternet@seznam.cz
5. V případě změn Všeobecných podmínek bude o této změně uživatel informován e-mailem uvedeným ve
smlouvě, současně budou tyto podmínky zveřejněny v aktuální podobě na internetové adrese
www.zbirozskyinternet.cz v sekci „Ke stažení“.

Ve Zbiroze dne …..…..…..…..

……………………………….
Účastník

……………………………………..
Poskytovatel
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