Smlouva o poskytnutí služby
“Připojení k síti Internet Wi-Fi”
Uzavřená dle § 261 a násl. Obchodního zákoníku mezi dále uvedenými smluvními stranami
č.smlouvy 1234
1. Smluvní strany
1.1 Poskytovatel služby
Jan Vitouš ELEKTRONIKA
Ke Kaménce 85/12
163 00 Praha 6 - Řepy
Email: info@loccal.net
Telefon: 602 618 198
IČ: 13802364
Bankovní spojení mBank: 670100-2206828005/6210
Bankovní spojení FIO: 2700072645/2010
1.2 Příjemce služby
Petr Dvořák
Ulice XXX
Město XXX
Email: petr@dvorak.cz
Telefon: XXX
Variabilní symbol: 123456789

2. Předmět smlouvy
2.1. “Poskytovatel služby” zabezpečí pro “Příjemce služby” přístup do sítě Internet. Tento přístup bude
realizován bezdrátově pomocí technologie Wi-Fi.
2.2. Rychlost připojení k síti (kbps) je stanovena podle odstavce 4.2.
2.3. Adresa přípojného místa:
Ulice XXX
Město XXX

3. Čas plnění
3.1. Plnění smlouvy začíná dnem podepsání smlouvy.

4. Ceny a platební podmínky
4.1. Zřizovací poplatek – aktivace dle tarifu.
4.2. Zajištění přístupu k sítí Internet – Wi-Fi s vlastním zařízením.
4.3. Rychlost přístupu k síti je závislá na zatížení přístupového bodu a může dočasně klesnout v případě jeho
přetížení. Typicky ve špičkách od 16:00 do 21:00, ale ne více než 30% rychlosti dle tarifu. V případě
trvalého přetěžování sítě klientem bude rychlosti přenosu dat klienta regulována.
4.4. Poplatky se účtují následujícím způsobem:
a) zúčtovacím obdobím je jeden měsíc
b) pravidelné měsíční poplatky jsou účtovány vždy ke dni aktivace služby.

4.5. Úhrada účtované částky “Příjemcem služby” se považuje za provedenou odepsáním příslušné částky z účtu
u peněžního ústavu “Příjemce služby”, nebo hotovostní platbou v sídle “Poskytovatele služby”, Ke Kaménce
85/12, Praha a to nejpozději do 7 dní od zůčtovacího dne pro dané platební období. Je-li “Příjemce služby” v
prodlení s úhradou zúčtované částky, může být “Poskytovatelem služby” omezen, nebo zcela pozastaven
jeho přístup k síti.
4.6. Nemůže-li “Příjemce služby” využívat službu přístupu k síti “Poskytovatele služby” pro závady, za které
sám neodpovídá, má právo na vrácení poměrné části pravidelných měsíčních poplatků, trvala-li závada
alespoň 24 hodin. Vrácení poplatků je “Příjemce služby” povinen uplatnit písemně nejdéle do 30 dní od
posledního dne trvácní závady.
4.7. Veškeré poruchy služby je “Příjemce služby” povinen neprodleně hlásit telefonicky na číslo
602 618 198.

5. Doba trvání smlouvy
5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
5.2. Smlouva může zaniknout:
a) písemnou dohodou smluvních stran
b) okamžitou výpovědí ze strany “Poskytovatele služby” v případě zneužití služby podle článku 6.1 této
smlouvy, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení písemné výpovědi “Příjemci služby”.
c) Okamžitou výpovědí ze strany “Poskytovatele služby” v případě opakovaného porušení povinnosti “Příjemce
služby” popsané v článku 6.2 této smlouvy, okamžitá výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení
písemné výpovědi “Příjemci služby”.
d) Výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany “Poskytovatele služby” v případě, že “Příjemce služby”
porušil některou povinnost uvedenou ve smlouvě.
e) Výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany “Příjemce služby” při podstatném neplnění povinností
“Poskytovatele služby”. Za podstatné neplnění povinností poskytovatele se považuje neplnění lhůty pro
poskytnutí služby přístupu k sítí Internet, která je ustanovena v článku 3. této smlouvy.
f) Výpovědí jednoho z partnerů bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
5.3. Výpovědní lhůta dle bodů 5.2 d) až f) nabývá účinnosti prvního dne následujícího platebního období ode
dne doručení písemné výpovědi.
5.4. Při zániku této smlouvy je “Příjemce služby” povinnen bezprostředně vrátit “poskytovateli služby” vše, co
je ve vlastnictvní “Poskytovatele služby”. Veškeré závazky a pohledávky plynoucí z této Smlouvy vyrovnají
smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku.

6. Práva a povinnosti “Příjemce služby”
6.1. “Příjemce služby” nesmí službu připojení s síti Internet zneužít, ani nesmí jiným osobám toto umožnit,
nebo jim v tom napomáhat. Pro účely této Smlouvy “zneužití” zahrnuje mimo jiné:
a) zajistit si, nebo se pokusit zajistit pro službu jakékoliv prostředky, nebo zařízení s úmyslem vyhnout se
placení.
b) Zpřístupnění neveřejných informací, pozměnění, nebo zničení informací jiného odběratele služby připojení k
síti Internet bez jeho souhlasu jakýmikoliv prostředky, nebo zařízením nebo pokus tak učinit.
c) Překážet v používání služby připojení k síti Internet jiným zákazníkům, či oprávněným uživatelům, nebo
užívat službu v rozporu se zákonem, či při napomáhání k nezákonným činům.
6.2. “Příjemce služby” je povinen za poskytnuté služby platit smluvenou částku v daném termínu a smluveným
způsobem – dle bodu 4. této Smlouvy.

6.3. “Příjemce služby“ nesmí nijak manipulovat se zařízením, které je v majetku „Poskytovatele služby“ bez
předchozího souhlasu jeho majitele. „Příjemce služby“ se zavazuje učinit opatření zabraňujicí nepovolaným
osobám v manipulaci s tímto zařízením.
6.4. „Příjemce služby“ se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn
k jakémukoliv jinému využití objednaných služeb bez předchozího písemného souhlasu „Poskytovatele
služby“, zejména není uživatel oprávněn jejich komerčnímu využití, nebo umožnit bezplatné, nebo komerční
užívání objednaných služeb třetím osobám.

7. Práva a povinnosti “Poskytovatele služby”
7.1. “Poskytovatel služby” je povinen instalovat, provozovat a udržovat službu připojení k síti Internet v
souladu s ustanovaními specifikovanými v této Smlouvě a dále “Poskytovatel služby” zaručuje, že služba
bude odpovídat těmto specifikacím ode dne aktivace.
7.2. “Poskytovatel služby” nebude odpovědný za nároky, či škody vzniklé vinou “Příjemce služby” nedbalostí,
nebo neplněním jeho povinností.
7.3. “Poskytovatel služby” nebude odpovědný za nároky, či škody vzniklé vinou vyšší moci. Vyšší mocí se
rozumí živelná katastrova a výpadek proudu nezaviněný stranou “poskytovatele služby”.

8. Technická specifikace
IPv4: 1.2.3.4
IPv4 Maska podsítě: 255.255.255.255
IPv4 Výchozí brána: 1.2.3.1
IPv4 DNS: 1.2.3.1
SMTP: 1.2.3.1

9. Závěrečná ujednání.
9.1. “Příjemce služby“ podepsáním smlouvy zároveň přijíma všeobecné podmíky „Poskytovatele služby“ o
poskytování služby. Všeobecné podmínky jsou veřejně dostupné na http://loccal.net/. Nebo mohou být
součástí smlouvy jako příloha.
9.2. “Příjemce služby” bere na vědomí, že “Poskytovatel služby” nepřijímá odpovědnost za spolehlivost, obsah,
nebo za informace dostupné v síti Internet, I když jsou tyto přístupné a používané prostřednictvím služeb
“Poskytovatele služby”.
9.3. Výpověď této Smlouvy jak ze strany “Poskytovatele služby”, tak ze strany “Příjemce služby” musí být
učiněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem oprávněné osobě.
9.4. Veškeré změny, přílohy a dodatky k této smlouvě musí být učiněný písemnou formou a písemně
odsouhlaseny oběma stranami.
9.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana obdrží 1
výtisk.

V Praze dne 12.3.2011

V Praze dne 12.3.2011

…..............

…..............

Jan Vitouš

Petr Dvořák

