Smlouva
o poskytování o poskytování služeb elektronických
komunikací a připojení k síti Internet
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích

1. Smluvní strany
Provozovatel
Název: Spolek PASKOV.net
IČ: 27059243
Sídlem v ulici: Janáčkova 41
Město: Paskov
PSČ: 739 21
Zastoupená: p. Karlem Záviským
Telefon: 558 113 400
Email: spolek@paskov.net

Účastník
Název: František Vokurka
Datum narození: 1.1.1970
IČ:
DIČ: CZ
Ulice: Skenice 7
Město: Paskov
PSČ: 73921
Mobil: +420 224 004 111
E-mail: kvasak@paskov.cz

2. Předmět smlouvy
1. Prostřednictvím vlastní sítě se provozovatel zavazuje poskytnout účastníkovi:
a. službu připojení k internetu dle sjednaného tarifu,
b. možnost využívání digitální televize IPTV v místě, kde je technicky možno tuto službu
poskytovat.
2. Účastník se zavazuje včas a řádně uhradit Provozovateli cenu poskytovaných služeb.

3. Oprávnění provozovatele
Spolek PASKOV.net je poskytovatelem služeb elektronických komunikací v rozsahu osvědčení č. 2462
vydaného Českým telekomunikačním úřadem v Praze.

4. Místo odběru služby
Ulice:
Město:

Sklenice 7
Paskov

5. Poskytované služby, jejich ceny a termíny úhrady
Služby s pravidelnou úhradou

Pravidelná platba s frekvencí: měsíční
Dodávka služeb od:

Cena/jedn. Množství Celkem

Celková částka:
První platba k datu:

Shora uvedené ceny služeb jsou konečné. Celková cena služeb musí být účastníkem uhrazena vždy
nejpozději 21. den od začátku zúčtovacího období na účet Provozovatele vedený u Fio banka, a.s.,
číslo účtu 2100013131/2010 pod Variabilním symbolem XXXXX.

V případě existence závazků účastníka vůči provozovateli po termínu splatnosti bude platba
použita primárně k úhradě těchto závazků.
Jednorázové služby a zboží (připojovací poplatek, zařízení pro připojení a další) budou Účastníkovi
fakturovány nezávisle na této smlouvě.

6. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou (bez sjednané minimální doby).
2. Tuto smlouvu je možno vypovědět písemnou formou na adresu druhé smluvní strany uvedenou
v záhlaví smlouvy ve lhůtě 30 dní, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní
straně.
3. Při vypovězení smlouvy ze strany účastníka před uplynutím sjednané minimální doby užívání
služeb a zároveň do tří měsíců od jejího uzavření, je účastník povinen provozovateli zaplatit
úhradu ve výši 5% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané minimální doby
užívání služeb od okamžiku ukončení Smlouvy. Výše smluvní pokuty či úhrady dle tohoto
odstavce je počítána z ceny, která měla být placena po dobu trvání smlouvy, včetně zohlednění
případné slevy.
4. Neuhradí-li účastník dohodnutou cenu služby sjednané touto smlouvou za dobu dvou měsíců a
více, dopustí se tím hrubého porušení této smlouvy, na základě čehož vzniká provozovateli právo
od této smlouvy okamžitě odstoupit. Tímto není dotčeno právo provozovatele na úhradu dlužné
částky a souvisejících nákladů.

7. Ostatní ustanovení
1. V ostatním platí VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Poskytovaných Spolkem PASKOV.net které jsou zveřejněny na
internetových stránkách provozovatele www.paskov.net. Uživatel podpisem této smlouvy
zároveň akceptuje znění těchto Všeobecných obchodních podmínek.
2. Osobní údaje obsažené v této smlouvě jsou provozovatelem zpracovávány dle Zásad zpracování
osobních údajů uveřejněných na internetových stránkách provozovatele www.paskov.net.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každé má platnost originálu.
5. Podpisem této smlouvy se zároveň zrušují veškeré předchozí smlouvy o poskytování služeb
elektronických komunikací a připojení k síti Internet uzavřené mezi Provozovatelem a Účastníkem
ve stejném místu odběru služby.

V Paskově dne 1.1.2021

V Paskově dne 1.1.2021

Karel Záviský
Oprávněný zástupce provozovatele

František Vokurka
Oprávněný zástupce účastníka

(razítko a podpis)

(razítko a podpis)

