SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Číslo smlouvy (v.symbol): 2021xxxxx
Smluvní strany:
kochnet.cz s.r.o.
Se sídlem:

Kochánky 35, PSČ: 294 74

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Fio banka
220 083 8472 / 2010
042 39 946
CZ04239946
Pavlem Jansou, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)

a
Jméno / Firma:

Číslo OP/pasu/DIČ: C Z

RČ/IČ:
Trvalé bydliště / Sídlo:

č.p.
PSČ

Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „Účastník“)
Uzavírají tuto Smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 sb. o elektronických
komunikacích.
Článek I.

Předmět smlouvy

I.1

Předmětem smlouvy, včetně jejich příloh, je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi dohodnuté veřejně dostupné
služby elektronických komunikací, případně i další služby, a závazek Účastníka za tyto služby zaplatit řádně a včas cenu dle
Ceníku.

I.2

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen „VOP“), Ceník internetových
služeb Poskytovatele (dále jen „Ceník“), Definice internetových tarifů Poskytovatele, Souhlas a poučení o zpracování
osobních údajů Poskytovatelem. Ujednání obsažené v těchto dokumentech tvoří společně Smluvní podmínky. Uzavírá-li
Účastník tuto Smlouvu digitálním způsobem, tj. vlastnoručním podpisem na digitální podobě této Smlouvy, budou celé
Smluvní podmínky Účastníkovi zaslány prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Účastník v této Smlouvě uvedl. Účastník
má rovněž právo požadovat po Poskytovateli zaslání písemné (fyzické) verze Smluvních podmínek.

I.3

Poskytovatel je oprávněn Smluvní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti stran v případě změny Smluvních
podmínek se řídí čl.2.1 písm. c) a čl.9.10 VOP a příslušnými ustanoveními ZEK.
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Článek II.

Zařízení zapůjčená Účastníkovi

Zařízení, která byla Účastníkovi v souvislosti s předmětem této Smlouvy poskytnuta a instalována Poskytovatelem, zůstávají ve
vlastnictví Poskytovatele, nebylo-li dohodnuto jinak. Účastník je povinen vrátit veškerá poskytnutá zařízení Poskytovateli na adresu
některého z kontaktních míst nejpozději do 15 dnů od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou, a to na své náklady a
nebezpečí. Podrobnosti týkající se zařízení zapůjčených Zákazníkovi se řídí zejména čl.4VOP
Článek III.

Sankce za porušení smlouvy

III.1

V případě, že platba za poskytované služby bude mít zpoždění více jak 3 dny oproti datu splatnosti, může dojít k odpojení
poskytovaných služeb.

III.2

V případě, že Účastník poruší svou povinnost řádně a včas uhradit cenu za poskytnutou službu (vyúčtování) a octne-li se v
prodlení s úhradou delším než 10 dnů od splatnosti, zavazuje se Účastník zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 300,Kč za každý měsíc trvání prodlení (počet neuhrazených vyúčtování nemá na výši smluvní pokuty vliv). Celkové výše smluvní
pokuty za prodlení s úhradou vyúčtování však nepřekročí 5.000,- Kč. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na zákonný
úrok z prodlení. Poskytovatel je rovněž oprávněn vyúčtovat Účastníkovi, který je v prodlení s úhradou vyúčtování náklady
účelně vynaložené na jeho upomínání.

III.3

Účastník se dále zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč pro případ, že po ukončení smluvního vztahu nebo
poskytování služby nevrátí Poskytovateli zařízení, kterému bylo poskytnuto, ani do 1 měsíce od ukončení Smlouvy nebo
poskytování služby, nebo jej vrátí ve stavu nefunkčním nebo ve stavu, který zjevně neodpovídá běžnému opotřebení. Tato
smluvní pokuta je splatná do 3 dnů od marného uplynutí 1 měsíce od ukončení Smlouvy nebo poskytování služby. Účastník
uzavírající smlouvu na dobu určitou bere pro případ jejího předčasného ukončení na vědomí, že byla-li mu poskytnuta sleva
z ceny služby či zařízení (podmíněná uzavřením smlouvy na dobu určitou), bude povinen Poskytovateli slevu, kterou do
doby předčasného ukončení smlouvy čerpal, vrátit.

Článek IV.

Poskytovaná služba

IV.1

Poskytovatel poskytne Účastníkovi přístup do svého centrálního internetového bodu (IB) pomocí digitálního mikrovlnného
spoje (přípojky), ukončeného ethernetovým rozhraním.

IV.2

Parametry poskytované služby: Podrobnosti parametrů poskytované služby jsou uvedeny v Ceníku a Definicích
internetových tarifů Poskytovatele a Účastník byl s nimi před uzavřením této smlouvy seznámen. Po tomto seznámení
Účastník objednává následující službu:

IV.3 Instalovaná služba Internet / zapůjčené zařízení, materiál
Služba:
WiFi Basic
WiFi Standard
WiFi Maxi
adresa přípojného místa:*
rozsah / maska/ brána / DNS:
Veřejná IP:
MAC koncového zařízení:
typ zapůjčeného zařízení:
S/N zapůjčeného zařízení:
zapůjčený materiál

-

* vyplňte jen v případě, že se adresa liší od trvalého bydliště / sídla

Cenová sazba:
Instalovaná služba Internet

Kč

Celkem měsíčně

Kč
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Článek V.

Cena poskytované služby

V.1

Cena objednané služby je stanovena ceníkem pro příslušnou službu vydávaným Poskytovatelem, platným ke dni poskytnutí
služby. Ceník je dostupný online na www.kochnet.cz v sekci „Ke stažení“ a dále v provozovnách (kontaktních místech).
Účastník je rovněž oprávněn si Ceník vyžádat od Poskytovatele v elektronické nebo tištěné podobě kterýmkoli způsobem,
kterým lze podle Smluvních podmínek Poskytovatele kontaktovat.

V.2

Poskytovatel je oprávněn cenu jednostranně a odpovídajícím způsobem upravit v případě změn příslušných zákonných
sazeb daně z přidané hodnoty.

V.3

Cena za poskytovanou službu se hradí na účet Poskytovatele vedený u Fio, a.s., č.ú.: 2200838472 / 2010 nebo na jiný
bankovní účet, který Poskytovatel Účastníkovi případně písemně sdělí, a to do 15. dne daného měsíce (jako variabilní
symbol uveďte číslo smlouvy).

Článek VI.

Trvání smlouvy

VI.1

Tato Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy ji podepíše Účastník a zástupce Poskytovatele (vč. obchodního zástupce), nebo
v případě, že nejsou oba současně přítomni, doručením akceptace (tj. i druhou stranou podepsaného vyhotovení Smlouvy)
smluvní straně, která Smlouvu podepsala jako první.

VI.2

Tato Smlouva se uzavírá na dobu

neurčitou, nebo
…... měsíců, po uplynutí této doby se automaticky převádí na dobu neurčitou.

Článek VII.
VII.1

Právo na odstoupení od Smlouvy

Účastník je oprávněn od této Smlouvy do 30 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Účastník tímto
dává Poskytovateli výslovný souhlas s tím, aby s plněním z této Smlouvy započal před uplynutím lhůty pro odstoupení od
Smlouvy. Odstoupí-li Účastník od smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do
okamžiku odstoupení od Smlouvy. Uzavřel-li Účastník tuto smlouvu distančním způsobem či mimo obchodní prostory
Poskytovatele, je odstoupení od této Smlouvy platné pouze za předpokladu, že Účastník nejpozději 14-tý den po uzavření
této Smlouvy předá odstoupení adresované Poskytovateli provozovateli poštovních služeb či toto odstoupení bude doručeno
Poskytovateli nejpozději 30-týden po uzavření této Smlouvy. V ostatních případech musí být odstoupení doručeno
Poskytovateli nejpozději do 30-tého dne od uzavření této Smlouvy Poskytovateli.

Článek VIII.

Další důležitá ujednání

VIII.1 Další důležitá ujednání jsou obsažena ve Smluvních podmínkách (zejména se jedná o ujednání o servisních službách a
službách zákaznické podpory, o podmínkách pro obnovení a ukončení služby, o možnostech uplatnění reklamace vad
poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby a k tomu se vztahujících lhůtách, o náhradě škody a
vrácení peněz, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služby stanovené ve Smlouvě nebo v případě
přerušení poskytování služby nebo připojení, o způsobech řešení sporů, o druzích opatření, která může Poskytovatel
přijmout v případě narušení bezpečnosti a integrity své sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo
zranitelnosti a o přenositelnosti identifikátorů účastníka).
VIII.2 Poskytovatel preferuje email, jako hlavní komunikační kanál. Tímto kanálem bude Poskytovatel informovat o nových
Všeobecných obchodních podmínkách, zasílat vyúčtování, faktury, či jiné dokumenty a informace.

Článek IX.

Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu týkajícího se poskytované služby elektronických komunikací se Účastník může za účelem mimosoudního řešení
sporu obrátit na Český telekomunikační úřad, www.ctu.cz. V případě sporu ohledně jiných služeb Poskytovatele se Účastník může
za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, www.coi.cz.
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Článek X.

Prohlášení účastníka

Účastník tímto prohlašuje, že se seznámil se specifikací objednaných služeb a se zněním Smluvní dokumentace, tyto má k dispozici,
že informace uvedené ve Smluvních podmínkách mu byly sděleny v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy, měl možnost
je prostudovat i bez přítomnosti zástupce Poskytovatele a případné dotazy mu byly uspokojivě zodpovězeny a nejasnosti vysvětleny,
že se seznámil s aktuálním Ceníkem Poskytovatele, a bere jej na vědomí.

email: info@kochnet.cz
telefon: +420 776 262 471

V …............................

, dne: …...................

_________________________
za Účastníka
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