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jako uživatel

dále jen poskytovatel a uživatel, uzavírají tuto smlouvu.
PREDMĚT SMLOUVY
Poskytování datových služeb spočívajících v umožnění přístupu účastníka do datové sítě
Třešťsko.net, dále jen sítě.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Technické zařízení potřebné pro přístup do sítě, dále jen koncové zařízení, dodá uživateli
poskytovatel, po dohodě je možné užít i kompatibilní zařízení uživatele. Konfiguraci a nastavení
zařízení provede však vždy poskytovatel a uživatel nemá oprávnění tato nastavení jakkoli měnit.
Poskytovatel koncové zařízení nainstaluje a nakonfiguruje na požádání uživatele, jako
prvoinstalaci zdarma.
Přeložení koncového zařízení do jiných prostor nebo i přeložení na jiný přístupový bod sítě je již
zpoplatněno dle platného ceníku.
Poskytovatel se zavazuje, že jeho pracovníci při instalaci a konfiguraci koncového zařízení v
objektech uživatele budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, vztahující se k
vykonávané činnosti, zejména předpisy k bezpečnosti práce a k požární bezpečnosti.
Poskytovatel se zavazuje v případě plánovaných servisních zásahu na lince datového spoje
informovat uživatele nejméně 1 den před jejich realizací e-mailem. Za tímto účelem sdělí uživatel
e-mail na který chce zasílat tyto zprávy.
Poskytovatel se zavazuje v případě neplánovaného přerušení datového spoje dle situace a
možností odstranit toto přerušení v co nejkratším možném termínu.
Uživatel se zavazuje v průběhu využívání služeb poskytovatele dodržovat pravidla provozu sítě a
to i v případě že umožní koncové zařízení používat třetí osobě.

Uživatel se zavazuje, že technické ani obchodní informace, získané při plnění této smlouvy o
poskytovateli, jeho dodávkách a řešeních nepoužije pro jiné než touto smlouvou stanovené účely
ani je neposkytne nebo k nim neumožní přístup třetím osobám bez písemného souhlasu
poskytovatele. Tímto je míněno i poskytnutí přístupu ke konfiguraci koncového zařízení.
Uživatel není oprávněn poskytovat možnost připojení k síti Třešťsko.net prostřednictvím
jakéhokoli přídavného zařízení, třetím osobám a to bezplatně ani za úhradu.
INSTALACE A PROVOZ
Koncové zařízení pro přístup k síti je v majetku účastníka.
Účastník se zavazuje, provozovat a napájet zařízení na své náklady. Za případné škody vzniklé
provozem tohoto zařízení odpovídá účastník.
SPECIFIKACE SLUŽEB
Uživatel objednává následující služby:
Připojení k internetu (vyplňte požadovaný VoIP tarif
tarif)
(vyplňte požadovaný tarif)

Poplatky za tyto služby budou uživateli účtovány na základě platného ceníku.
SPECIFIKACE SERVISU ZARÍZENÍ A ODBORNÉ PODPORY
Pro potřebu servisu a potřebného upgrade SW vybavení zařízení, poskytovatel může přistupovat
do prostor kde je umístěno koncové zařízení uživatele.
Uživatel je povinen mu toto umožnit v co možná nejbližším termínu dohodnutém e-mailem nebo
telefonicky.
Poskytovatel bude udržovat servisní pohotovost a vykonávat servis zařízení páteřní sítě v
pracovní době (9:00 až 18:00) v pracovních dnech. Tato pohotovost se ale týká pouze zařízení
páteřní sítě a nikoli koncových zařízení.
Servis, který bude vyžádán účastníkem na jeho koncovém zařízení, bude zpoplatněn dle platného
ceníku.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENY SLUŽEB
Veškeré poplatky za využívání služeb budou uživateli fakturovány poskytovatelem vždy do 5 dne
v měsíci, kdy je služby poskytována.
Faktura bude zasílána v elektronické podobě a pouze na žádost uživatele bude vydána v písemné
podobě.
Účastník se zavazuje uhradit poplatky ve lhůtě stanovené jako splatnost faktury.
V případě, že uživatel nedodrží termín splatnosti vystavené faktury dle smlouvy, vznikne
poskytovateli nárok na uplatnění úroku z prodlení ve výši 0.05 % dlužné částky za každý den
prodlení.
V případě neuhrazení 2 faktur po splatnosti za tyto služby si poskytovatel vyhrazuje právo
jednostranně ukončit poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy.
Za nedodržení platebních podmínek bude v následující faktuře vyúčtována smluvní pokuta ve
výši dané platným ceníkem.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stranami, uzavírá se na dobu neurčitou.
Výpovědní lhůta této smlouvy je 1 měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Tuto smlouvu lze též ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ
Všechny změny této smlouvy musí být uzavřeny písemnou formou a musí být stvrzeny podpisy
zodpovědných zástupců obou smluvních stran. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy
neúčinné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
V Třešti dne:

____________
Poskytovatel

_________
Uživatel

