Smlouva o poskytování datových služeb
(Smlouva o poskytování služby č. ……. ze dne ………….)

1.

Smluvní strany

Účastník:

Poskytovatel:

Tel.:
email:
www.dx-net.cz
IČO:

2.

Tel.:
email:
IČO:
DIČ:

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat, resp. poskytnout účastníkovi služby od ……………….,
blíže sjednané ve specifikaci služby a závazek účastníka za tyto služby zaplatit. Veškeré údaje uvedené ve smlouvě
(včetně technického listu, platebního kalendáře a dodatků) jsou pro obě smluvní strany závazné.
3.

Specifikace služby

Přístup k datové síti a jejím službám prostřednictvím datové přípojky rychlostí …………….. Kbit/s DOWNLOAD,
UPLOAD. Sdílení max. ……….., při zaplnění páteřní linky do internetu, neplatí pro garantované připojení.

4.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Smlouva na poskytování služeb nabývá
platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu technického listu o převzetí služby.

5.

Cena

Poskytovatel bude účastníkovi za poskytované služby uvedené v bodě 2. účtovat …………,- Kč měsíčně.
Pokud Poskytovatel nebude schopen poskytovat službu déle než 3 dny nepřetržitě v kalendářním měsíci, má účastník
právo na vrácení poměrné částky, po kterou je služba omezena nebo neposkytnuta. Toto ustanovení se netýká závad
způsobených účastníkem nebo závad způsobených mimo síť Poskytovatele. V případě výpadku je čas počítán od
doby, kdy je oznámeno Poskytovateli telefonicky nebo zprávou SMS. V případě oprav na zařízení účastníka je tato
práce zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Poskytovatel neodpovídá za provoz, funkčnost a kompatibilitu zařízení
účastníka hardwarové a softwarové vybavení, prostřednictvím kterého je Služba přijímána.

6.

Platební podmínky

Částku …...,- Kč musí být uhrazena na účet Poskytovatele číslo účtu: …………….., variabilní symbol: ………..
Splatnost je uvedena na faktuře ( platebním kalendáři). Zaplacení za službu probíhá vždy do 10. dne v daném měsíci.
Zaplacením poplatku se rozumí den připsání poplatku v jeho plné výši na účet Poskytovatele. Je-li účastník v prodlení
s platbou ceny služby je povinen platit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení. V případě, že účastník nezaplatí včas řádně vyúčtované ceny za Poskytnutou službu nebo
neplní další smluvní podmínky, zašle Poskytovatel účastníkovi (písemné, SMS, email) upozornění s uvedením termínu
náhradního plnění. Pokud účastník v uvedeném termínu nezjedná nápravu Poskytovatel má právo zastavit
poskytování služby. Následná reaktivace služby bude účtována dle Ceníku (www.dx-net.cz).
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7.

Etika

Účastník se zavazuje, že v žádném případě nebude provádět úkony, které by mohly být v rozporu se smlouvou,
Všeobecnými podmínkami a tím poškodit Poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude využívat prostředků sítě k
činnosti, která by mohla být považována za protizákonnou, nebo která by přesahovala rámec slušných mravů a zásad.
Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že souhlasí se Všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá strana obdrží jedno
vyhotovení. Poskytovatel se zavazuje dle zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb, neposkytovat informace o
účastníkovi třetím osobám. Účastník souhlasí s tím, aby Poskytovatel mohl naložit s osobními daty pro potřeby
Poskytovatele.

V Oknech dne ……………

___________________
Poskytovatel

_________________________
Účastník
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