Martin Wetter
Velenova 12
680 01 Boskovice
tel.: 516 453 026, fax: 516 453 026
e-mail: info@mw.cz
www.mw.cz

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ
Číslo smlouvy: SM20150615
I. Smluvní strany
Dodavatel
Firma:..........................
Martin Wetter
Zástupce:..........................
Martin Wetter, majitel firmy
Sídlo firmy:..........................
Velenova 12, 680 01 Boskovice
IČO:..........................
47881224
DIČ:..........................
CZ7305243759
Bankovní spojení:.......................
Raiffeisenbank
Číslo účtu:..........................
152 980 001 / 5500
Zapsáno v Živnostenském rejstříku OŽÚ Boskovice
(dále jen Dodavatel)

Odběratel
Firma:..........................
Zástupce:..........................
Sídlo firmy:..........................
IČO:..........................
DIČ:..........................
Bankovní spojení:..........................
Číslo účtu:..........................
(dále jen Odběratel)

II.Předmět smlouvy:
II.1
II.2

Předmětem smlouvy je zajištění přístupu do sítě Internet zákazníkovi.
Služba zajištění přístupu do sítě Internet obsahuje:
datovou přípojku UTP 10/100 Mbps pro připojení do sítě Internet pomocí rozhraní
II.2.a
Ethernet UTP 10/100Mbps
minimálně 16 slovy šestnáct privátních IP adres, využitelných pro provoz zákazníkových
II.2.b
PC
Typ připojení: ......kbps vyhrazená v pasmu 5GHz
II.2.c
Připojení je trvalé.
II.2.d

III.Cena a platební podmínky:
Cena za připojení je stanovena na .......,-- Kč měsíčně bez DPH. Tato částka:
je splatná zpětně za 1 měsíc. Na tuto platbu bude vystavena faktura.
III.1.a
je splatná do 10 dnů po dni fakturace.
III.1.b
Zřizovací poplatek se neúčtuje. Za zřízení se rozumí zřízení příslušných technických
III.1.c
zařízení, nutných k připojení zákazníka daným datovým rozhraním, ne však technická
pomoc při nastavování SW nebo HW zákazníka.
Ostatní platební podmínky:
III.2
III.1
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III.2.a
III.2.b

III.2.c

III.2.d

V případě, že první kalendářní měsíc poskytování služby není úplný, bude zákazníkovi
účtována poměrná část 1/30 měsíčního paušálu za každý den poskytnutí služby.
Nebude li moci dodavatel zajistit poskytnutí služby po více jak 12 hodin za den, má
zákazník právo požadovat náhradu ve výši 1/30 měsíčního paušálu za každý takovýto
den. Uvedený výpadek se počítá od okamžiku, kdy jej zákazník oznámil dodavateli.
Nebude li moci dodavatel zajistit poskytnutí služby po více jak 10 dní za měsíc (tj 240
hodin), má zákazník právo požadovat navrácení měsíčního paušálu za každý takovýto
měsíc. Uvedený výpadek se počítá od okamžiku, kdy jej zákazník oznámil dodavateli.
Požadavek na vrácení paušálu nebo jeho části může zákazník požadovat do třech
měsíců následujících po výpadku.

IV.Pravidla přístupu ke službě a bezpečnost provozu:
Práva a povinnosti dodavatele:
obdrží-li dodavatel stížnost od některého provozovatele informačního systému
IV.1.a
dostupného přes Internet na to, že zákazník porušil pravidla tímto provozovatelem
vyhlášená, má právo požadovat od zákazníka sjednání nápravy.
Považuje-li dodavatel stížnost jiného provozovatele za závažnou, naléhavou a
IV.1.b
oprávněnou, má právo přerušit poskytování služby zákazníkovi. V takovém případě bude
služba obnovena, jakmile se dodavatel přesvědčí, že zákazník přijal opatření postačující
k vyřešení stížnosti. Poplatky za takto přerušené poskytování služby se nevrací.
Dodavatel nenese zodpovědnost za datovou bezpečnost zákazníkova informačního
IV.1.c
systému.
Dodavatel nenese zodpovědnost za funkčnost telekomunikačních okruhů a zařízení
IV.1.d
dodaných zákazníkovi jinými dodavateli pro zajištění přístupu ke službě.
Dodavatel nenese zodpovědnost za funkčnost částí sítě Internet provozovaných jinými
IV.1.e
subjekty.
Dodavatel nenese zodpovědnost za obsah informací zveřejňovaných prostřednictvím
IV.1.f
Internetu jinými subjekty.
Dodavatel nese zodpovědnost za utajení přístupových jmen a hesel přidělených
IV.1.g
zákazníkovi.
Dodavatel nese zodpovědnost za utajení informací o používání služby zákazníkem před
IV.1.h
třetími osobami.
Pokud dodavatel zjistí, že zákazník provozuje tzv. spamming, tj zasílání nevyžádané
IV.1.i
pošty ostatním uživatelům sítě Internet, má právo zařadit zákazníka na místní, národní
nebo i mezinárodní spamming-list (černá listina uživatelů, zasílajících nevyžádanou
poštu). Toto může učinit až po trojím upozornění zákazníka v minimálním intervalu 24
hodin. Upozornění může být provedenou písemnou nebo elektronickou formou.
Práva a povinnosti zákazníka:
IV.2
Zákazník umožní přístup ke službě pouze svým zaměstnancům nebo osobám v
IV.2.a
příbuzenském vztahu.
Zákazník má právo na vyčerpávající informace o stávajících možnostech použití služby
IV.2.b
pro své potřeby.
Zákazník má právo na vyčerpávající informace o případných předvídaných výpadcích v
IV.2.c
poskytování služby - tyto mu mohou být poskytnuty i prostřednictvím jeho e-mailové
schránky v předstihu min. 24 hodin před výpadkem.
Zákazník se zavazuje, že nebude do sítě Internet zanášet počítačové viry a trojské koně.
IV.2.d
Zákazník se zavazuje, že nebude prostřednictvím sítě Internet přenášet data která jsou
IV.2.e
v rozporu se zákony ČR.
Zákazník se zavazuje, že nebude prostřednictvím sítě Internet šířit nevyžádanou poštu
IV.2.f
(tzv. spamming).
Zákazník se zavazuje, že nebude činit dodavatele zodpovědného za obsah informací
IV.2.g
zveřejňovaných prostřednictvím Internetu jinými stranami.
IV.1

V.Obecná ustanovení:
V.1
V.2
V.3
V.4

Termín spuštění služby je do 1 týdne po podpisu této smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. S výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Výpověď smlouvy je možná pouze písemnou formou.
Dodavatel nemusí dodržet výpovědní lhůtu, pokud je důvodem výpovědi dlouhodobé neplacení
závazků odběratele.
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V.5
V.6

Výpovědní lhůta se počítá od prvního dne následujícího měsíce po dni doručení výpovědi druhé
straně.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana. Obě tyto kopie mají platnost originálu.

VI.Technická data připojení:
VI.1
VI.2

Komunikační rozhraní je Ethernet 10/100Mbit v provedení UTP, vystupující z technického
zařízení, spojujícího zákazníka s bezdrátovým datovým spojem dodavatele
Ostatní technická nastavení a provedení budou konzultována při spouštění spoje se správcem
sítě odběratele, po nastavení bude jejich soupis přiložen k této smlouvě jako předávací protokol
služby.

Dne: ........................

Dne: ........................

Odběratel: ..............................................
(razítko a podpis)

Dodavatel: ..............................................
(razítko a podpis)
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