Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací číslo xyz
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, mezi
stranami:
MAME Moravské Budějovice, s.r.o.
Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice
IČO: 25570161
DIČ: CZ25570161
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně vede v oddíle C vložku 34189
obchodní
společnost
v záležitosti
uzavření
této
smlouvy
zastupuje:
xyz,
zaměstnanec zastupující v rozsahu obvyklém k jeho zařazení
(dále jen „Poskytovatel“)
a

(dále jen „Zákazník“)
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jméno a příjmení / obchodní firma nebo název: xyz
datum narození: xyz
IČ: xyz
DIČ: xyz
bydliště / sídlo: xyz
adresa pro doručování: xyz
adresa pro doručování elektronické pošty: xyz
telefonní číslo: xyz
jméno, příjmení a bydliště zástupce: xyz
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Ověřovacím kódem Zákazníka (účastníka) je číslo Smlouvy, tj. xyz.
Článek I
Úvodní ustanovení
Výše uvedené smluvní strany, které jsou plně svéprávné a způsobilé k právnímu jednání, konají
toto právní jednání a projevují vůli zřídit mezi sebou závazek, tedy uzavírají tuto Smlouvu o
poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) s níže uvedeným
obsahem.
Strany sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky vydané
Poskytovatelem, Shrnutí smlouvy, Předsmluvní informace, Ceník vztahující se k poskytované
službě a Předávací protokol. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit obsah Smlouvy a
jejích součástí, podrobnosti stanovují Všeobecné smluvní podmínky.
Článek II
Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele spočívající v poskytování sjednaných služeb
elektronických komunikací prostřednictvím sítě elektronických komunikací Poskytovatele, a
závazek Zákazníka tyto služby odebírat a platit za ně ve prospěch Poskytovatele sjednanou
cenu.
Poskytované služby:
Adresa odběrného místa:

xyz
xyz
xyz

Minimální doba užívání služeb do: xx.yy.zzzz

Smluvní pokuta pro případ nedodržení minimální sjednané doby užívání služeb: xyz,- Kč
Lhůta pro zapojení služeb činí 30 kalendářních dní od uzavření této Smlouvy.
Zprovoznění služeb je podmíněno úhradou jednorázového poplatku za zřízení přípojky, který
je uveden v Ceníku.
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Článek III
Cena a její placení
Za Poskytovatelem poskytované služby se Zákazník zavazuje platit Poskytovateli úplatu. Cena
poskytovaných služeb je určena Ceníkem účinným v období, ve kterém je služba Poskytnuta.
Výše ceny je vždy uváděna včetně daně z přidané hodnoty.
Periodicita plateb na úhradu ceny služeb poskytovaných dle Smlouvy je sjednána jako měsíční,
rozhodným obdobím je kalendářní měsíc.
Smluvní strany sjednaly, že Zákazník bude platby realizovat bezhotovostně, a to:
- prostřednictvím SIPO, spojovací číslo _________________ NEBO
- převodním příkazem na bankovní účet Poskytovatele č. XXX, pod variabilním
symbolem shodným s číslem smlouvy NEBO
- převodním příkazem na základě vystaveného daňového dokladu, který bude zasílán na
e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou shora

VZ

O

Pro platbu převodním příkazem bez doručování faktury se sjednává termín splatnosti vždy do
25. dne v měsíci, za který se služby hradí.
Vyúčtování je dostupné v zákaznickém portálu, adresa zákaznického portálu, uživatelské
jméno a heslo je uvedeno v Předávacím protokolu při faktickém zapojení služeb.
Po Zákazníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může Poskytovatel
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením.
Mezi smluvními stranami se též sjednává, že za každé jednotlivé patnáctidenní či delší prodlení
s úhradou, k níž je Zákazník Smlouvou zavázán, je Poskytovatel vedle úroku z prodlení
oprávněn požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši stanovené Ceníkem. Úrok
z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné způsobem uvedeným Poskytovatelem v jejich
vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jejich nárokování ze strany Poskytovatele.
Článek IV
Doba trvání závazku
Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
Každá ze stran je oprávněna Smlouvu kdykoli vypovědět. Výpovědní doba činí třicet dnů.
Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit po prokazatelném upozornění Zákazníka v
případě, že Zákazník soustavně opožděně platí nebo soustavně neplatí Poskytovateli úhradu
vyplývající ze Smlouvy. V tom případě účinnost Smlouvy končí dnem uvedeným ve sdělení o
odstoupení od Smlouvy prokazatelně doručeném Zákazníkovi. Soustavným opožděným
placením se rozumí zaplacení nejméně dvou po sobě jdoucích úhrad po lhůtě splatnosti,
soustavným neplacením se rozumí existence nejméně tří nezaplacených úhrad.
Zákazník využil – nevyužil zvýhodněné nabídky Poskytovatele, která spočívá v poskytnutí
dotovaného koncového zařízení (kabelového modemu pro odebírání služeb přístupu k síti
internet) za zvýhodněnou cenu ve výši ________,- Kč, přičemž standardní cena tohoto zařízení
ke dni uzavření této Smlouvy činí _________,- Kč. Zákazník se proto zavazuje využívat
objednané služby od Poskytovatele minimálně do data uvedeného v čl. 2 této smlouvy (jako
minimální doba užívání služeb), a to alespoň v rozsahu, jak jsou uvedeny v čl. 2 této smlouvy
(jako poskytované služby). V případě, že Zákazník nesplní svůj závazek využívat služeb
Poskytovatele po sjednanou dobu, tedy pokud bude Smlouva ukončena z důvodů na straně

Zákazníka dříve než v den následující po datu, které je jako minimální doba užívání služeb
uvedeno v čl. 2 této smlouvy, je povinen Poskytovateli zaplatit částku, která odpovídá rozdílu
mezi standardní cenou koncového zařízení a zvýhodněnou cenou dotovaného zařízení, kterou
Zákazník skutečně uhradil. Tato částka je jako smluvní pokuta pro případ nedodržení sjednané
minimální doby užívání služeb konkrétně vyčíslena v čl. 2 této smlouvy. Za ukončení služeb
z důvodu na straně Zákazníka se považuje také situace, kdy se Zákazník dostane do prodlení
s úhradou dvou po sobě jdoucích nebo tří kterýchkoli vyúčtování za služby, v důsledku čehož
dojde k ukončení poskytování služeb v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., v platném znění.
Článek V
Ostatní a závěrečná ustanovení
Zákazník bez zbytečného odkladu oznámí Poskytovateli každou změnu údajů týkajících se
osoby Zákazníka, tak jak jsou tyto údaje uvedeny v určení smluvních stran. Poskytovatel je
zavázán oznámení Zákazníka dle předchozí věty akceptovat a v důsledku tohoto oznámení obě
strany uzavřou nové znění Přílohy. Za oznámení výše uvedené změny údajů nese plnou
odpovědnost Zákazník, jakož i za důsledky z případného neoznámení změny údajů vyplývající.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
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Zákazník prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy obdržel Shrnutí smlouvy, Předsmluvní
informace, Všeobecné smluvní podmínky a Ceník vztahující se k dané službě. Zákazník
prohlašuje, že obdržené informace jsou pro něho srozumitelné. Dále prohlašuje, že se seznámil
s informacemi o zpracování svých osobních údajů. Všechny tyto dokumenty jsou přístupné
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Poskytovatele
(www.mamenet.cz).
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V Moravských Budějovicích dne .....

Poskytovatel

V ....................................... dne .....

Zákazník

