Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
číslo smlouvy/variabilní symbol:
1. Smluvní strany
Odběratel:
Jméno a příjmení /společnost:

Poskytovatel:
22NET, s.r.o.

Trvalé bydliště /sídlo:
Mariánská 531/7
470 01 Česká Lípa
Email: info@22net.cz
Telefon: 776 222 166
www.22net.cz

Email:
Telefon:
Číslo OP / IČ:

IČ: 06690963, DIČ: CZ06690963
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb je závazek poskytovatele dodat odběrateli
služby elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění, práce a zboží spočívají ve zřízení
nebo změně jedné nebo více služeb popsaných ve smlouvě nebo jejích přílohách a v poskytování těchto služeb
a závazek odběratele tyto služby užívat v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami a za poskytnuté
služby řádně platit dohodnutou cenu.
3. Rozsah poskytovaných služeb
Název služby

Parametry

Adresa umístění

Datum
zřízení

Platnost smlouvy
neurčito, nejméně do

Viz
specifikace

Celková měsíční cena za poskytované služby:
Fakturovat od:
Aktivační poplatek: 500,- Kč uhrazen před podpisem smlouvy
Zakoupené zařízení: anténa, připojovací sada – celkem 5000,-- Kč s odloženou splatností /čl.4/.
Druh antény: UBNT –
Společná –
Definice použitých výrazů pro potřebu této Smlouvy jsou v souladu s ustanoveními zák. 89/2012 Sb.,
zák. 127/2005 Sb. v platném znění uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování
služeb elektronických komunikací (dále jen „VOP“). Rozsah nabízených služeb, ceníky služeb,
specifikace služeb a další dokumenty související s poskytováním služeb jsou v aktuálním znění k
dispozici na webových stránkách www.22net.cz v sekci dokumenty ke stažení.
4. Doba trvání
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Službu lze na žádost Odběratele dočasně pozastavit, a to na
dobu maximálně 6 měsíců po sobě jdoucích a minimálně na dobu 1 měsíce. V případě pozastavení služby
nemusí
Odběratel
za
tuto
službu
platit
s výjimkou
dvou
případů:
1. případ: službu lze pozastavit na dobu 1 kalendářního měsíce. V případě znovuzapojení této služby se

Měsíční
poplatek

platí
aktivační
poplatek
300
Kč
+
2. případ: pokud se jedná o sezónní připojení, měsíční poplatek za připojení činí 150 Kč.

DPH.

Kupní cena zařízení dle čl. 3 v celkové výši 5000,- Kč je splatná do jednoho měsíce od ukončení této smlouvy,
a to v případě, že smlouva bude ukončena před uplynutím 24 měsíců od počátku poskytování služeb dle této
smlouvy. Pro případ trvání smlouvy více než 24 měsíců, je celková cena poskytována za 1,- Kč.
5. Smluvní podmínky
Poskytovatel se zavazuje nepřetržitě poskytovat služby dle bodu 3 této smlouvy, za paušální měsíční
poplatek dle bodu 3 a zajistit technické podmínky pro jejich funkčnost. Výjimkou je doba nezbytná pro údržbu
technických a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých jsou služby provozovány. Doba provedení údržby
bude odběrateli oznámena, pokud možno vhodnou formou minimálně 24 hodin předem nebo bude uveřejněna na
internetových stránkách poskytovatele (http://www.22net.cz), a to pouze v případech, kdy předpokládaná doba
údržby bude delší jak jednu hodinu.
Poskytovatel má právo omezit poskytování služby zamezením aktivního přístupu ke službě v případě,
kdy odběratel včas neuhradí cenu za službu nebo neplní další smluvní podmínky.
Poskytovatel má právo při opakovaném neplnění smluvních podmínek nebo podstatným porušením smlouvy
ukončit poskytování služeb (formou odpojení či zrušení služeb) a od smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
Odběratel je povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené s dodáním upozornění na sjednání nápravy a
zaplacení dlužných částek za poskytované služby.
Odběratel nebo uživatel je povinen při využívání služby zajistit dodržování této smlouvy, Všeobecných
obchodních podmínek pro poskytování datových telekomunikačních služeb, obecně závazných právních
předpisů České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Odběratel nebo uživatel zejména nesmí porušovat
zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob
Odběratel je povinen neprodleně vhodnou formou informovat poskytovatele o všech změnách
identifikačních a kontaktních údajů odběratele a služeb uvedených ve smlouvě (změna jména, příjmení nebo
obchodního jména, bydliště nebo sídla, právní formy, telefonních čísel, IČ, DIČ) a to nejpozději do 14 pracovních
dnů ode dne, kdy taková změna nastala, nebo ke změně došlo.
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah Všeobecnými obchodními podmínkami
poskytování telekomunikačních služeb společností 22NET, s.r.o., které jsou k dispozici na internetových
stránkách poskytovatele (http://www.22net.cz).
6. Platby
Odběratel je povinen řádně a včas hradit celkovou cenu za poskytované služby, a to vždy do 15.
dne kalendářního měsíce.
Platby je možné provádět příkazem k úhradě nebo poštovní poukázkou na účet poskytovatele:
Číslo účtu: 224609771
Kód banky: 0600
Variabilní symbol:
Pro daňové účely se služba považuje za poskytnutou dnem zaplacení. Datumem zdanitelného plnění
se rozumí poslední den v kalendářním měsíci.
7. Etika a sankce
Odběratel nebo uživatel není oprávněn poskytovat službu za úplatu třetím osobám, pokud nebylo mezi
poskytovatelem a účastníkem písemně dohodnuto jinak. V případě porušení této povinnosti je odběratel
povinen zaplatit smluvní pokutu podle bodu 3.4 Všeobecných obchodních podmínek.
Odběratel nebo uživatel je povinen poskytovatelem zapůjčené technické zařízení chránit před poškozením,
ztrátou nebo zničením a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho technického nastavení ani s ním jinak
manipulovat bez souhlasu či pověření poskytovatele. Odběratel je odpovědný za škodu, která poskytovateli
vznikne v důsledku poškození, odcizení, zničení či neoprávněného užívání poskytovatelem zapůjčeného zařízení
a je povinen vzniklou škodu uhradit.

V případě nedodržení povinností plynoucích ze smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek
je odběratel povinen zaplatit pokutu ve výši 100 % všech prokazatelných nákladů poskytovatele
spojených s odstraněním vzniklých škod nebo odstraněním závadového stavu.
Uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady za každou, poskytovatelem zaslanou upomínku ve výši
100,-- Kč. V případě, že se uživatel dostane do prodlení se splněním svého dluhu vůči poskytovateli a poskytovatel
předá dluh dlužníka k vymáhání třetí osobě nebo dluh postoupí, je dlužník povinen uhradit věřiteli částku 1 000,-Kč.
8. Ukončení smlouvy
Odběratel je oprávněn vypovědět smlouvu nebo její část (službu) bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc
a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi poskytovateli elektronickou
nebo písemnou formou na adresu poskytovatele 22NET, s.r.o., IČ: 06690963, DIČ: CZ06690963 se sídlem Česká
Lípa, Mariánská 531/7, PSČ 470 01, e-mail: info@22net.cz.
Odběratel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, jestliže poskytovatel po dobu
delší než jeden měsíc neplní podmínky pro provozování služeb nebo podstatně poruší ustanovení smlouvy,
specifikaci služeb nebo Všeobecných obchodních podmínek.
Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího sjednání bez udání důvodů, pokud smlouva
o poskytování telekomunikačních služeb byla uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto neplatí v
případě, kdy se souhlasem odběratele došlo k poskytování služby v požadovaném místě zřízení služby ještě před
podpisem smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.
Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu nebo její část (službu) bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí
1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi odběrateli formou
elektronické zprávy na elektronickou adresu odběratele nebo doporučeným dopisem a považuje se za doručený
okamžikem, kdy adresát zásilku převezme, odmítne převzít, nevyzvedne do tří dnů ode dne, kdy byla uložena na
poště či kdy se taková zásilka vrátí odesilateli jako nedoručitelná, ačkoliv byla zaslána na adresu známého sídla
nebo bydliště odběratele nebo adresu, kterou odběratel uvedl jako adresu pro doručování.
Poskytovatel má právo při opakovaném neplnění smluvních podmínek nebo podstatným porušením smlouvy
ukončit poskytování služeb (formou odpojení či zrušení služby) a od smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
Odstoupením nezaniká práva na zaplacení služeb či smluvních pokut.
9. Závěr
Odběratel svým podpisem potvrzuje, že se řádně seznámil a souhlasí se specifikací služeb a Všeobecnými
obchodními podmínkami poskytování telekomunikačních služeb společností 22NET, s.r.o. Rovněž bere na vědomí,
že veškeré tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této Smlouvy a že Poskytovatel může měnit tyto dokumenty
způsobem popsaným ve Všeobecných obchodních podmínkách
Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Zákonem o ochraně osobních údajů
a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné
nařízení o ochraně osobních údajů“). Všeobecné obchodní podmínky, včetně informovaného souhlasu s
nakládáním osobních údajů, jsou umístěné na www.22net.cz v elektronické podobě a v tištěné podobě jako součást
návrhu smlouvu o připojení od společnosti 22 NET s.r.o.
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22NET, s.r.o.
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Podpis zákazníka

