Ondřej Bohniat - YellowPoint
Makarenkova 518/4
736 01 HAVÍŘOV – MĚSTO

Tel.: 7777 136 77
Fax.:596 81 04 81
E-mail: info@yellowpoint.cz

Smlouva o poskytování služby bezdrátového připojení k síti Internet
Smlouva č.: 0355
Níže uvedené smluvní strany a to,
uživatel služby
Jméno a příjmení/ Název společnosti: .....................................................................
Adresa: ......................................................................................................................
Telefon:.....................................................................................................................
Číslo OP/ IČO:..........................................................................................................
dále jen „Uživatel“,
na straně jedné a
poskytovatel služby
Ondřej Bohniat – YellowPoint
poskytování služeb připojení k síti Internet
IČO:
75074800
DIČ:
CZ8501135599
Se sídlem: Makarenkova 518/4, 736 01 Havířov
dále jen „Poskytovatel“,
na straně druhé uzavírají

smlouvu o poskytování služby bezdrátového připojení k síti internet
I.

Obsahem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnou Uživateli
bezdrátové připojení k síti internet a Uživatel se zavazuje za tuto službu
uhradit cenu dle platného ceníku.

II.

Cena za poskytování služby je určena podle pásma připojení a zvoleného
tarifního programu ve výši 300Kč vč. DPH měsíčně. Splatnost je k
prvnímu dni měsíce, za který, je služba hrazena. Úhradu je možno provést
ve formě hotovostní úhrady a nebo převodem na bankovní účet číslo:
184 710 21 03/0800, kde variabilní symbol platby je číslo této smlouvy.
Daňový doklad je vystaven prostřednictvím sítě intranet. V případě
prodlení uživatele s úhradou ceny za poskytování služeb mu bude účtován
poplatek z prodlení ve výši 10 Kč za každý i započatý den po lhůtě
splatnosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě nezaplacení ceny za
poskytování služeb, odpojit uživatele od služby připojení k internetu

III.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu nesdíleného bezdrátové
připojení k síti internet o rychlosti připojení 4096/1024Kb/s, bez datového
limitu, počet připojených počítačů bez omezení. Specifikace zařízení je
uvedena v Obchodních podmínkách společnosti YellowPoint ze dne
1.2.2007.

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Česká Spořitelna
0-1847102103/0800

IČ:
75074800

DIČ:
CZ8501135599

Zapsán v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacich podle všeobecného oprávnění u Českého telekomunikačního úřadu pod pořadovým
číslem 1044/1, dále živnostenském rejstříku magistrátu města Havířova pod evid. č.: 380303-1529987, 380303-1530485 a evidenci podnikatelů
MZE.
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IV.

V případě výpadku připojení k síti internet vzniká nárok na poměrné
vrácení ceny. Tento výpadek však musí být delší než 24 hodin a musí byt
uživatelem oznámen ihned po zjištění výpadku. V případě neoznámení
poskytovateli nevzniká nárok na vrácení poměrné ceny za službu připojení
k internetu.

V.

Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky společnosti YellowPoint
vydané dne 1.9.2013. V případě změny všeobecných obchodních
podmínek bude Poskytovatel informovat Uživatele 14 dní před nabytím
účinnosti změn na internetových stránkách Poskytovatele.

VI.

Uživatel se s Poskytovatelem dohodl, že další části smluvního vztahu, které
nejsou upraveny touto smlouvou a Obchodními podmínkami společnosti
YellowPoint, se bude řídit zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění.

VII.

Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců. V případě vypovězení smlouvy
před uplynutím této doby je povinen uživatel zaplatit smluvní pokutu ve
výši 5000 Kč. Po uplynutí 24 měsíců přechází platnost smlouvy na dobu
neurčitou. Smlouvu je pak možno vypovědět v tříměsíční výpovědní době
ke konci následujícího měsíce.

VIII. Uživatel je povinen si zřídit emailový účet a ten zaregistrovat na
internetových stránkách společnosti YellowPoint. Odkaz se nachází na:
http://portal.yellowpoint.cz Na registrovaném emailovém účtu bude klient
informován o odstávkách systému, neuhrazených platbách za služby a
rovněž další informace podstatných pro smluvní vztah. V případě
nezaregistrování emailového účtu nebude poskytovatel odpovědný za
neinformování uživatele.
IX.

V případě porušení povinností, stanovených smlouvou nebo Obchodními
podmínkami společnosti YellowPoint, ze strany Uživatele, si Poskytovatel
vyhrazuje právo poskytování služby pozastavit nebo smlouvu vypovědět.
Odpovědnost Uživatele za škodu tímto není dotčena.

X.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních přičemž Uživatel a
Poskytovatel obdrží jeden stejnopis. Smluvní strany prohlašují že
poskytnuté údaje jsou úplné a pravdivé. Smluvní strany tuto smlouvu
přečetly, seznámily se s obchodními podmínkami společnosti YellowPoint
a souhlasí s jejím obsahem.

V Šenově dne 01. 09. 2013

...................................
Uživatel
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Česká Spořitelna
0-1847102103/0800

……………………..
Poskytovatel
IČ:
75074800

DIČ:
CZ8501135599

Zapsán v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacich podle všeobecného oprávnění u Českého telekomunikačního úřadu pod pořadovým
číslem 1044/1, dále živnostenském rejstříku magistrátu města Havířova pod evid. č.: 380303-1529987, 380303-1530485 a evidenci podnikatelů
MZE.
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