Y-POINT IT & solution s.r.o.
Ostravice č.e. 606, 739 14 Ostravice
obchod: 777 770155, servis: 777 713 677
e-mail:info@y-point.cz

Smlouva o poskytování služby připojení k síti internet
Smlouva č.:
Níže uvedené smluvní strany a to,
uživatel služby
Jméno a příjmení/obchodní firma: ...................................................................................................
Bydliště/sídlo: ...................................................................................................................................
Místo podnikání: ………………………………………………………………….
Telefon: ............................................................................................................................................
RČ (není-li přiděleno, pak datum narození) .………………………………………
IČO: .................................................................................................................................................
Zastoupen: ……………………………………………………………………….
dále jen „Uživatel“,
na straně jedné
a
poskytovatel služby
Y-POINT IT & solution s.r.o.
se sídlem Ostravice č.e. 606, Ostravice, PSČ 739 14
IČ: 038 00 768
Zastoupen: Ondřejem Bohniatem, jednatelem
dále jen „Poskytovatel“,
na straně druhé
uzavírají
smlouvu o poskytování služby připojení k síti internet
I.

CENA
PŘÍPOJKY

Obsahem této smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Uživateli připojení k síti
internet dle níže uvedených ujednání a parametrů a Uživatel se zavazuje za tuto službu hradit
níže uvedenou cenu.

TARIFNÍ
PROGRAM

TECHNOLOGIE
PŘIPOJENÍ

POPLATEK

SDÍLENÍ
PŘIPOJENÍ

ZASÍLÁNÍ FAKTUR

optik*

ano*

e-mail*

metal*

ne*

bezdrát*
M*

Q*

½R*

R*

pošta*

*Nehodící se škrtněte.

II.

Poskytovatel není plátcem DPH. Splatnost ceny je vždy k prvnímu dni měsíce, za který je
služba hrazena. Úhradu je nutno provést převodem na bankovní účet číslo 3923573329/0800,
kde variabilní symbol platby je číslo této smlouvy. Účetní doklad je vystaven elektronicky a
zaslán Uživateli na jeho emailový účet, nebo, požaduje-li to Účastník, poštou na jeho adresu a
to za úhradu nákladů. V případě prodlení Uživatele s úhradou poplatku za poskytování služeb
mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 10 Kč za každý i započatý den prodlení.

III.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout službu připojení k síti internet o rychlosti připojení dle
zvoleného tarifního programu a dle parametrů uvedených v článku I. této smlouvy, bez
datového limitu, počet připojených počítačů bez omezení. Specifikace rozhraní je uvedena v

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Česká spořitelna
3923573329/0800

IČ:
038 00 768

DIČ:

Společnost je zapsána v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění u Českého telekomunikačního úřadu pod
pořadovým číslem 3928, dále v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61424.
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Obchodních podmínkách společnosti Y-POINT IT & solution s.r.o. ze dne 18.3.2015 (dále jen
„Obchodní podmínky“) a na internetových stránkách Poskytovatele. V rámci služby není
poskytován přístup k číslům tísňového volání a údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového
volání.

IV.

Součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky. V případě změny Obchodních podmínek
Poskytovatel 1 měsíc před nabytím účinnosti změny uveřejní informaci o této změně v každé
své provozovně a na svých internetových stránkách. Zároveň je povinen zaslat Uživateli na jeho
e-mailovou adresu informaci o tomto uveřejnění.

V.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců, po jejímž se mění na dobu neurčitou. Smlouvu
je možno vypovědět písemnou výpovědí v tříměsíční výpovědní době, která začíná plynout
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi smlouvy druhé smluvní straně.

VI.

V případě ukončení smlouvy tak, že doba jejího trvání je kratší než 24 měsíců, je Uživatel
povinen zaplatit Poskytovateli úhradu ve výši jedné pětiny součtu měsíčních poplatků
zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (tj. 24 měsíců) a cenu přípojky dle čl. I. této
smlouvy.

VII.

Veškeré informace zasílá Poskytovatel Uživateli na jeho emailový účet uvedený v čl. I. této
smlouvy, např. o odstávkách systému, neuhrazených platbách za služby a rovněž o dalších
informacích podstatných pro smluvní vztah.

VIII.

Účastníci se vzájemně zavazují oznamovat si písemně změnu adresy pro doručování; nebude-li
písemně oznámena jiná adresa, pak se považuje za adresu pro doručování adresa uvedená
v této smlouvě.

IX.

V případě porušení povinností stanovených Smlouvou nebo Obchodními podmínkami
Uživatelem si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytování služby pozastavit nebo smlouvu
vypovědět. Odpovědnost Uživatele za škodu tímto není dotčena.

X.

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
si Smlouvu přečetly, seznámily se s Obchodními podmínkami a souhlasí s jejím obsahem.

XI.

Měnit, doplňovat a rušit smlouvu lze jen písemnými dodatky.

XII.

Smlouva je uzavírána mimo provozovnu Poskytovatele.

XIII.

Uživatel výslovně žádá Poskytovatele, aby započal s plněním této smlouvy před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy.

XIV.

Účastníci shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich veškerá, i předsmluvní, ujednání
týkající se předmětu a účelu smlouvy, jakož i veškerých smluvních podmínek.

V ………………………………

dne

…………………….

……………………..
Poskytovatel

.....................................
Uživatel

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Česká spořitelna
3923573329/0800

IČ:
038 00 768

DIČ:

Společnost je zapsána v evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění u Českého telekomunikačního úřadu pod
pořadovým číslem 3928, dále v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61424.
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