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S M L O U V A   č. xxx

o poskytování telekomunikačních služeb

I. 
	Smluvní strany 


Dodavatel : 		Město Velká Bystřice 
			zastoupené starostou Ing. Markem Pazderou
			sídlo : Zámecké náměstí 79
			IČ : 00299651
DIČ : CZ00299651
			Bankovní spojení : Fio banka a.s. 
Č.ú. 2000195062 / 2010
			Kontaktní linka ve věcech technických : 
+420 724 766 969


Odběratel : 		Jméno Přijmení
			ulice č.p.			
			město
			PSČ
datum narození/IČ


			 
II. 
Předmět smlouvy 
Dodavatel je poskytovatelem telekomunikačních služeb na základě osvědčení vydaného Českým telekomunikačním úřadem  č. : 3205. Na základě této licence se dodavatel zavazuje zprostředkovat uživateli přístup ke službám sítě Internet s následujícími parametry služby :


Tarif/popis služby:
Tarif „xxxxxxx“
Připojení domácnosti k internetové síti linkou xxx Mb bez limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz,
DNS1:
DNS1:

DNS2:


GW:


IP adresa

Maska:
255.255.255.0
SMTP:


MAC adresa:


Kontaktní email:

Síť (SSID)








III. 
Cena a platební podmínky 
Odběratel se zavazuje zaplatit za poskytovanou službu následující částky :
Jednorázový vstupní poplatek dle platného ceníku.
Měsíční poplatek za přístup ke službám sítě Internet je dohodnut dle parametrů ve výši dle platného ceníku.
Způsob úhrady :
·	trvalým příkazem odběratele na účet dodavatele
Na plnění této smlouvy je odběratel povinen si zajistit trvalý příkaz ze svého osobního účtu se splatností nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci. Jako v.s. bude uvedeno  číslo smlouvy. 

IV. 
Doba platnosti smlouvy 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s třicetidenní výpovědní lhůtou a podmínkami určenými Všeobecnými smluvními podmínkami. 

V.
Ochrana osobních údajů
V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů dává odběratel  plný souhlas  ke zpracování všech jeho  osobních  údajů, stejně tak k jejich aktualizaci. Osobní údaje budou zpracovány a chráněny v souladu se zákonem, budou zpracovány pro vedení účetnictví, databáze uživatelů  a jiných povinností stanovené zákonem.
VI. 
Závěrečná ustanovení 
Všechny další práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami a ceníkem služeb, se kterými byl uživatel seznámen a jsou nedílnou součástí smlouvy. Aktuální znění VSP a ceník zveřejněn na: http://intranet.muvb.cz/" http://intranet.muvb.cz/
1.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu ještě před podpisem řádně přečetli, že souhlasí s jejich obsahem, kterému rozumí a že tato smlouva nebyla sjednána za jednostranně nevýhodných podmínek a že je tedy obrazem jejich pravé a svobodné vůle.
2.	Podpisem této smlouvy odběratel souhlasí s trvalým bezplatným umístěním pasivních prvků optické sítě dodavatele na nemovitosti odběratele v souladu se zákonem 127/2005Sb. (Zákon o elektronických komunikacích).
3.	Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
4.	Dodavatel může od této smlouvy odstoupit, či pozastavit poskytování služby, pokud se odběratel jako dlužník ve vztahu k městu Velká Bystřice jako věřitel dostane do prodlení s plněním jakéhokoliv závazku. Odstoupením se tato smlouva ruší ke dni doručení písemného vyhotovení tohoto úkonu na adresu odběratele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Tato smlouva nabývá účinnosti x.x.x.
Ve Velké Bystřici dne :



……………………………..					…………………………….
dodavatel : 								odběratel :

