Pod Drahou 984
252 30 Řevnice
TEL info-linka:
SMS servis-linka:
E-mail:

(+420) 777 774 784
(+420) 777 774 780
info@czechdata.cz

Smlouva č. _______
o zprostředkování přístupu k síti Internet
uzavřená mezi

Spol. DATA CONNECT s.r.o., se sídlem Školní 121, CZ 267 29 Zadní Třebaň,
IČO: 279 12 841, DIČ: CZ 279 12 841
dále jen „poskytovatel“
a

Příjmení a jméno:

Firma:

Trvalé bydliště a PSČ:
Adresa umístění:
Datum narození / RČ / IČ / DIČ:
Mobilní číslo:
E-mail:

dále jen „uživatel“

1. Předmět smlouvy
b) Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli telekomunikační službu přístupu k síti Internet a další
služby, které s tímto připojením souvisí.
c) Uživatel se zavazuje, že za tyto sjednané služby bude platit dohodnutou cenu.
d) Služby budou poskytovány v souladu s touto smlouvou a Všeobecnými podmínkami poskytování
telekomunikačních služeb, které jsou k dispozici na webu www.czechdata.cz a tato smlouva se jimi
řídí. Vztahy, výslovně neupravené ve smlouvě se řídí zákonem 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění. Obě strany se zavazují
dodržovat tyto podmínky.
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2. Cena za poskytnuté služby
a)

Uživatel se zavazuje za objednané služby platit následující měsíční poplatky.
Služby jsou předplatné a hradí se před jejich plněním.

b)

Za službu internet se zavazuje Uživatel uhradit Poskytovateli.
Odhadovaná maximální a inzerovaná
Cena
rychlost

Tarif
stahování

odesílání

Měsíčně



INTERNET STANDARD bezdrát

až 100 Mb/s

až 25 Mb/s

455 Kč



INTERNET COMFORT bezdrát

až 100 Mb/s

až 100 Mb/s

795 Kč



INTERNET STANDARD optika

až 100 Mb/s

až 50 Mb/s

455 Kč



INTERNET COMFORT optika

až 200 Mb/s

až 100 Mb/s

545 Kč

Poskytovatel se zavazuje za úplatu dodávat uživateli následující služby.
Sdílený přístup k síti Internet s rychlostí připojení a minimální garancí.
 100/25 Mbps stahování / odesílání, s garantovanou minimální rychlostí 4 Mbps stahování / 1 Mbps odesílání
 100/100 Mbps stahování / odesílání, s garantovanou minimální rychlostí 10 Mbps stahování / 10 Mbps odesílání
 100/50 Mbps stahování / odesílání, s garantovanou minimální rychlostí 10 Mbps stahování / 5 Mbps odesílání
 200/100 Mbps stahování / odesílání, s garantovanou minimální rychlostí 20 Mbps stahování / 10 Mbps odesílání
Doplňující služby k tarifu TDD STANDARD
 Přidělení veřejné adresy NAT 1:1 - IPv4 za 45 Kč/měsíčně.
 Přidělení veřejné adresy ROUTING - IPv4 za 245 Kč/měsíčně.
 WEBHOSTING Czechdata.cz za 20 Kč/měsíčně.
Přístup do datové sítě Czechdata.cz je povolen pouze homologovaným a námi schváleným zařízením
v pásmu 5 GHz, nebo v pevné optické či metalické síti.
c) Za zprostředkování sledování televize se zavazuje Uživatel uhradit Poskytovateli.

Zprostředkovaný tarif



IPTV - národní programy CZ – s tarifem Internet Vzduchem

Cena
Měsíčně
95 Kč

Timeshift 7 dní zpětně + 50 hod.nahrávky



Sledování TV je z technických důvodů možné pouze s internetovým tarifem PEVNÝ INTERNET!

Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH.
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d) Perioda plateb
Uživatel si zvolil hradit poskytované služby následovně:



kvartálně
měsíčně
3. Závazky a práva poskytovatele

a) Dodat uživateli nezbytné technické zařízení pro provoz služby a provést jeho odbornou instalaci.
b) Omezit, případně též přerušit poskytování služeb uživateli, jestliže uživatel neuhradí řádně
a včas svou pohledávku vůči poskytovateli ani na základě jeho upozornění.
A to i bez předchozího upozornění.
c) Účtovat uživateli poplatek 100 Kč v případě přerušení služeb z důvodu neplacení vyúčtování.
d) Účtovat uživateli poplatek 200 Kč za vystavení upomínky v případě, kdy uživatel hradí své závazky
po době splatnosti vyúčtování. Zpravidla se účtuje třetí upomínka tj. 10 dnů po splatnosti.
4. Závazky a práva uživatele
a) Uživatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termínem splatnosti se má na
mysli den připsání na účet poskytovatele. V případě, že uživatel řádně a včas nezaplatil výzvu k
úhradě, je mu zaslána opětovná výzva k uhrazení dlužné částky. Ceny za sjednané služby jsou
předpláceny měsíčně nebo čtvrtletně, vždy podle sjednané Periody plateb.
b) Vyúčtování služeb lze zaplatit bankovním příkazem ve své bance, nebo složenkou na přepážce
České pošty. Účet spol. DATA CONNECT s.r.o. je veden u Raiffeisenbank a.s. pod číslem
1234567960/5500. Zaplatit je možné i v hotovosti a to po telefonické dohodě na provozovně
poskytovatele.
c) Vzhledem k automatickému zpracovávání plateb se uživatel zavazuje v každé své platbě uvádět námi
přidělený variabilní symbol. Platbu bez variabilního symbolu AUT nerozezná a služba není zaplacena.

5. Závěrečná ustanovení
a)

Uživatel prohlašuje, že se při podpisu této smlouvy seznámil s Všeobecnými podmínkami poskytovatele pro
poskytování objednaných služeb, které jsou volně dostupné na portálu poskytovatele www.czechdata.cz, a bere
na vědomí, že jsou nedílnou součástí této smlouvy, bezvýhradně s nimi souhlasí a jako takové je bude
dodržovat po celou dobu platnosti smlouvy. Zároveň bere na vědomí, že tyto podmínky se mohou během
platnosti této smlouvy měnit v souvislosti například se změnou platné legislativy. Změny Všeobecných
podmínek budou uvedeny na webu společnosti a uživatel je povinen se s nimi seznamovat. Též byl obeznámen
s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu,
se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad, uplatňováním práv z
odpovědnosti za vady a souhlasí s nimi.

b)

Uživatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že mu byly před jejím podpisem poskytnuty Informace o zpracování
osobních údajů ve společnosti DATA CONNECT s.r.o. pro zákazníky společnosti (dále jen „Informace“), a že se
s těmito Informacemi seznámil. Informace jsou dostupné v elektronické verzi i na webových stránkách
Poskytovatele na adrese www.czechdata.cz.
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c)

Zabezpečení počítače připojeného do sítě Internet je plně v kompetenci uživatele a na jeho vlastní náklady.
Poskytovatel nezodpovídá za škodu, která uživateli vznikne následkem přerušení služby ani za škody vzniklé
vinou nedostatečného zabezpečení počítače uživatele.

d)

Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb,
uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.

e)

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1. kalendářní měsíc.
Výpovědní lhůta se počítá vždy od 1. kalendářního dne následujícího měsíce, kdy byla výpověď
podána.

f)

Ukončení poskytování služeb je možné pouze písemnou výpovědí smlouvy, která musí být doručena na adresu
provozovny poskytovatele, nebo písemnou dohodou obou stran. Při nedodržení smluvních a všeobecných
podmínek je uživatel povinen uhradit poskytovateli škodu, která tím poskytovateli vznikla dle dalších závazků a
práv poskytovatele.

g)

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah
přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a uživatel jeden.

Za Poskytovatele:

Za Uživatele:

V__________ dne___________

V__________ dne___________

__________________________

__________________________

DATA CONNECT s.r.o.
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