Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb
pro službu INTERNET
číslo:
1. Smluvní strany
Poskytovatel:

DPVT, spol. s r.o.
Havlišova 27
BRNO 612 00

IČO: 479 14 301
DIČ: CZ47914301
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2200120225 / 2010

Uživatel:

Jméno a příjmení:
Ulice ČP:
PSČ:

mob:
email:
byt č.:

Obec:

2. Vymezení rozsahu služeb a jejich cen
2.1
Popis služby:…………………………………..
Cena/měsíc s DPH

Aktivační poplatek

Program : ………………………………………
,- Kč /měsíc s DPH
,- Kč s DPH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELKEM
,- Kč /měsíc s DPH
,- Kč s DPH
Specifikace:
IP:
DNS:

brána:

maska:

…

2.2 Další služby (IPTV, zápůjčky techniky…)

3. Délka trvání smluvního vztahu a výpovědní lhůty
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která počíná běžet od prvního dne
následujícího měsíce po obdržení výpovědi. Minimální doba trvání smluvního vztahu je stanovena na ….. měsíců
od podpisu této smlouvy. Obě smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu této smlouvy je připojení plně funkční
a bez závad. Smlouva může být zrušena výpovědí nebo odstoupením jedné ze stran a to písemnou formou.
Za doručení výpovědi či odstoupení od smlouvy se považuje také marné doručení doporučeného dopisu jedné
ze stran.
Pakliže je smlouva ukončena před vypršením minimální doby trvání smluvního vztahu ze strany Uživatele nebo
Poskytovatele z důvodu neplnění povinností Uživatele, pak Poskytovatel má právo požadovat od Uživatele
pokutu v hodnotě 1:20 zbývajících měsíčních paušálů do konce sjednané minimální doby trvání smlouvy a dále
aktivační poplatek dle ceníku, který Uživatel uhradí do deseti dnů od ukončení smlouvy. Uživatel se zavazuje
k vrácení Poskytovateli veškerých pronajatých či zapůjčených zařízení v majetku Poskytovatele a to do 10 dnů
od ukončení smlouvy. Jinak je Poskytovatel oprávněn žádat úhradu těchto dle platného ceníku v plné výši.
4. Uživatel uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních, provozních a lokalizačních údajů dle čl.
……VP a dle Prohlášení o ochraně osobních, provozních a lokalizačních údajů společnosti DPVT, s.r.o., které
je součástí smlouvy a je zveřejněno na www.netfon.cz s tím, že se s tímto Prohlášením seznámil.
5. Uživatel se seznámil s obsahem této smlouvy, včetně Všeobecných podmínek služeb elektronických
komunikací (dále jen „VP“) zveřejněných na www.netfon.cz, které jsou součástí této smlouvy (stejně jako další
dokumenty ve VP specifikované), tyto obdržel a zavazuje se aktuálně platné VP dodržovat; VP i tato smlouva
mohou být poskytovatelem měněny postupem ve VP uvedeným v souladu s právními předpisy.
6. Uživatel se seznámil s aktuálně platným Ceníkem poskytovatele zveřejněným na www.netfon.cz, který je
nedílnou součástí této smlouvy, na základě tohoto Ceníku jsou účtovány ceny dle této smlouvy a jejích nedílných
součástí, pokud není přímo v textu této smlouvy uvedeno jinak.

V Brně, dne:
Razítko a podpis poskytovatele:

Razítko a podpis uživatele:
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet uživatele a seznámil
jsem se a souhlasím se zněním smlouvy, včetně Všeobecných smluvních
podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb firmy DPVT, spol. s r.o.
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