SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH
SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (dále jen „Smlouva“)
Číslo smlouvy / var. s.
Uzavřená mezi smluvními stranami:
MX-NET Vrbensko s.r.o., sídlem Zahradní 1455/1, 792 01 Bruntál, IČ: 29385351, Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 38046, podnikatel v elektronických komunikacích na základě osvědčení č. 3147 od ČTÚ
Číslo účtu

107-298150297 / 0100

Jednající Ing. Tomáš Nedbal, jednatel

Telefon +420 776 267 744
E-mail info@mx-net.cz

Web www.mx-net.cz

dále jen „Poskytovatel“
Jméno a příjmení /
Podnikatel / Organizace

Telefon

Místo trvalého pobytu /
Sídlo

Dat. nar./IČ

E-mail
DIČ

Jednající / Zastupující
Doručovací adresa:

dále jen „Účastník“

Místo trvalého pobytu / Sídlo

Místo plnění

1. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a provozovat Účastníkovi připojení k síti Internet a závazek Účastníka zaplatit
Poskytovateli dohodnutou cenu za veškeré poskytnuté služby a zboží a dodržovat smluvené podmínky podle této Smlouvy.
2. Parametry a cena služeb
Tarifní skupina a tarif

Rychlost a typ linky

Měsíční cena vč. DPH

Cena služby je dohodnuta dle ceníku. Aktuální ceník standardních služeb a zboží je k dispozici na adrese www.mx-net.cz/doc/cenik.pdf (dále
jen „Ceník“). Účastník se s Ceníkem seznámil před uzavřením Smlouvy.
3. Doba plnění a místo plnění
Doba plnění

Místo plnění

Výpovědní lhůta

Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

2 měsíce

3.1. Místem plnění Smlouvy Poskytovatelem se rozumí místo, kde je Účastník připojen Poskytovatelem k síti.
3.2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze stran.
3.3. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
4. Všeobecné podmínky
4.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky sítě MX-NET (dále jen „VP“), které podrobně upravují podmínky užívaní
poskytovaných služeb podle této Smlouvy. VP jsou uvedeny na zadní straně obou výtisků této Smlouvy. Smluvní strany svým podpisem stvrdily,
že VP jsou v obou svých výtiscích zcela shodné, že si je přečetly a že s jejich obsahem souhlasí. Ustanovení Smlouvy má přednost před VP.
4.2. Aktuální VP jsou dostupné na webové adrese www.mx-net.cz/doc/vp_aktualni.pdf. Poskytovatel je oprávněn VP změnit, přičemž je povinen
o této změně Účastníka nejméně 30 dní přede dnem nabytí účinnosti změn ve VP informovat.
4.3. Nesouhlasí-li Účastník se změnami ve VP, má právo Smlouvu ke dni účinnosti změn VP bez sankcí Poskytovateli písemně vypovědět.
5. Platební podmínky
5.1. Měsíční cena za službu je splatná k poslednímu dni daného kalendářního měsíce na účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Jako variabilní
symbol bude uvedeno číslo této Smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy Poskytovatel obdrží pod správným var. symbolem celou platbu.
5.2. Účastník si může vyžádat zasílání čtvrtletní či roční faktury za poskytované služby, a to poštou či e-mailem. V případě zasílání faktur bude
jako variabilní symbol uvedeno číslo faktury. Při předplacení služby je možno Smlouvu ukončit po skončení předplaceného období.
5.3. V případě prodlení s úhradou má Poskytovatel právo pozastavit plnění Smlouvy do doby, než bude dluh Účastníkem v plné výši uhrazen.
5.4. Je-li prodlení v úhradě delší než 60 dní, má Poskytovatel právo s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy.
5.5. V případě vymáhání nesplněných závazků Účastníka vůči Poskytovateli může být dluh navýšen o náklady spojené s vymáháním dle § 513
Občanského zákoníku. Vymáhání závazků může být postoupeno třetí straně.
6. Ostatní a závěrečná ujednání
6.1. O změnu místa plnění či tarifu může Účastník požádat prostřednictvím e-mailu. Poskytovatel žádost potvrdí nebo odmítne stejnou cestou.
6.2. Účastník souhlasí se zpracováním a skladováním osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, a to pro komunikaci mezi Účastníkem a Poskytovatelem a pro administrativní účely Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje neposkytnout
tyto údaje dalšímu soukromému subjektu a skladovat údaje jen po dobu nezbytně nutnou.
6.3. Aktuální smluvní podmínky jsou vždy dostupné na webové adrese www.mx-net.cz/doc/smlouva_vrbensko.pdf. Poskytovatel je oprávněn
smluvní podmínky změnit, přičemž je povinen o této změně Účastníka nejméně 30 dní před jejich účinností informovat.
6.4. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu uzavírají dle Právního řádu České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník, v platném znění a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění.
6.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si
Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrdily svými podpisy.
Datum
Za Poskytovatele:

Místo

Datum
Za Účastníka:

Místo

