Zákaznická smlouva
o poskytování služeb elektronických komunikací
Číslo smlouvy: 6
Uzavřená dne: 14. 04. 2014

Hotline: 800 400 300

mezi GREPA Networks, s.r.o, se sídlem Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25492900, DIČ CZ 25492900, zapsaná u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20842 (dále jen "Poskytovatel")

Žadatel
Jméno:

Firma s.r.o

IČ:

12345678

Rodné číslo:

DIČ:

CZ12345678

Kontaktní osoba:

Petr Novák

Telefon:

(+420) 123-456-789

Zápis v Obchod. Rejsříku:
Ulice:

Smluvní 123

Mobil:

Město:

Jablonec nad Nisou

E-mail:

PSČ:

123 45

Elektronická fakturace:

test@grepnet.cz

Místo instalace
Jméno:

Firma s.r.o

IČ:

12345678

Zastoupený/á:

DIČ:

CZ12345678

Kontaktní osoba:

Petr Novák

Telefon:

(+420) 123-456-789

Zápis v Obchod. Rejsříku:
Ulice:

Liberecká 123

Mobil:

Město:

Rychnov u JBC

E-mail:

PSČ:

466 01

Elektronická fakturace:

test@grepnet.cz

Žadatel tímto objednává a požaduje
Služby TV a INTERNET
LIMIT
Tématický: Film
Chci více
Vím co chci
Služby TELEFON
žádné
Doplňkové balíčky TV
Dokumenty
Sport
Doplňková zařízení a služby
Wifi Router, 950,- Kč/ks
nastavení LAN sítě, zařízení nedodaného poskytovatelem
instalační práce technika nad rámec běžné instalace

počet ks
250 Kč / 0,5 hod
250 Kč / 0,5 hod

CELKOVÁ CENA

INSTALACE: 0,- Kč (s DPH)
POZNÁMKA

MĚSÍČNĚ: 399,- Kč (s DPH)

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ:
Poskytovatel a Žadatel tímto uzavírají Zákaznickou smlouvu (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě bude Poskytovatel Žadateli
poskytovat Služby elektronických komunikací a další služby v rozsahu, který si Smluvní strany sjednají, a Žadatel se zavazuje za tyto
služby platit sjednanou cenu.

Smlouva se uzavírá na dobu:
12 měsíců

Po uplynutí této doby je výpovědní lhůta:
3 měsíce
Žadatel uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení Všeobecných obchobních podmínek a Podmínek
zpracování osobních údajů.
Žadatel a Poskytovatel si pro případ, že Žadatel poruší povinnosti, nebo podstatně poruší povinnosti, nebo je v prodlení s vrácením
dočasně poskytnutého hmotného nebo nehmotného majetku, či neposkytne součinnost při demontáži zařízení Poskytovatele po
ukončení Smlouvy nebo Služby, sjednávají smluvní pokuty, které jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách. V případě nedodržení
sjednaného minimálního měsíčního plnění vzniká Poskytovateli právo na smluvní pokutu dle platných ustanovení.
Kromě ceny za Služby může Poskytovatel účtovat náklady spojené se zasláním upomínek a výzev, spojené s reaktivací Služby, spojené
se změnou umístění Koncového bodu Služby a elektrického vedení, za čas strávený při čekání a přepravě, když přístup pro zřízení
Služby nebyl z důvodu na straně Žadatele umožněn, prací a výkonů v souvislosti s posunem data zřízení Služby z důvodu na straně
Žadatele, vzniklé při odstraňování Závad zaviněných Žadatelem nebo lokalizovaných na jeho zařízení, nebylo-li dodáno Poskytovatelem
a vzniklé při servisním zásahu z důvodu nezpřístupnění všech potřebných prostor.
Obsah Smlouvy (přednost Smluvních dokumentů se řídí čl. 5.1 Všeobecných podmínek, nikoliv níže uvedeným pořadím)
●
●
●
●

podmínky zachycené v této Smlouvě,
účinné znění Všeobecných podmínek,
účinný Ceník,
další Provozní podmínky vztahující se ke Službám.

Byla-li Smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé k podnikání nebo za použití prostředků komunikace na dálku, má Žadatel právo od
ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po poskytnutí Smluvních dokumentů nebo ode dne doručení e-mailové zprávy
Poskytovatele o přijetí návrhu na uzavření Smlouvy Žadateli, podle toho, která skutečnost nastala později. Odstoupení je třeba doručit
na adresu GREPA Networks, Žitná 2324/16, 466 01 Jablonec nad Nisou. Žadatel tímto výslovně žádá Poskytovatele, aby zahájil plnění
svých povinností, zejména poskytovat Službu, před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení. Odkáže-li Žadatel kdykoli do okamžiku
uzavření této nebo jiné Smlouvy na své obchodní podmínky, k takovým obchodním podmínkám se nepřihlíží a Smlouva je uzavřena s
obsahem uvedeným v jejím textu a v dalších Smluvních dokumentech. Níže podepsaný Žadatel prohlašuje, že údaje v této Smlouvě
jsou pravdivé, že byl seznámen se všemi povinnostmi vznikajícími přijetím této Smlouvy Poskytovatelem a seznámil se s Všeobecnými
podmínkami, Provozními podmínkami a Ceníkem.
Smlouva se skládá ze dvou stran.
Podepsáno v:
Zástupce poskytovatele:

Jablonci nad Nisou
Martin Doležal

Datum podpisu:
Uživatel:

Firma s.r.o

