
       Smlouva o poskytování ve řejně dostupných služeb 
             elektronických komunikací (dále jen Smlouva)

1. Smluvní strany

Poskytovatel ve řejné služby elektronických komunikací :

Jan Zerzánek,        Tavi čská 784/32,     703 00   Ostrava - Vítkovice
IČ :           739 47 946 DIČ :        CZ8612125984
Kontaktní místo :  Svatoplukova 181/12, 700 30 Ostr ava - Zábřeh
dále jen Poskytovatel                      na stran ě jedné

a

Uživatel ve řejné služby elektronických komunikací :

Jméno, příjmení a titul fyzické osoby / Obchodní název firmy či společnosti :

Adresa / Sídlo        Ulice, č.popisné/orientační :

PSČ, Obec - městská část :

Datum narození / IČO : Rodné číslo / DIČ :

Mob / Tel / Fax : e - mail :

dále jen Uživatel na stran ě druhé

2. Předmět smlouvy

Poskytovatel  a  Uživatel  spolu  uzavírají  smlouvu  o  poskytování  dohodnuté  veřejně dostupné
služby elektronických komunikací - produktu - Poskytovatelem a závazek Uživatele za tyto služby
zaplatit  platnou cenu  ke  dni poskytnutí  služeb.  Platné ceny  za poskytnuté služby  jsou  včetně
cenových podmínek uvedeny v aktuálnim ceníku vydaném  Poskytovatelem a mohou se vývojem
tržních podmínek měnit.  Smlouva  je plně podřízena pruběžně platným  Podmínkám  pro  posky-
tování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, vydaných Poskytovatelem, které jsou
nedílnou  součástí  této  smlouvy .  Nad  rámec  Podmínek  může  Poskytovatel   na  požadavek
Uživatele  zřídit  za  úplatu  doplňkové  služby.

3. Definice vlastnictví koncového za řízení

3.1.  Instalované zařízení v majetku Poskytovatele :   …………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Stránka 1



3.2.   Zařízení v majetku Uživatele :   ……………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
             Uživatel prohlašuje, že jím připojená zařízení odpovídají požadavkům příslušných norem pro provoz
                                     technických zařízení na sítích elektronických komunikací.

4. Platby a ceny

4.1.   Pravidelné  měsíční platby  včetně plateb za doplňkové služby  budou Uživatelem uhrazeny
         vždy do 10. kalendářního dne probihajícího měsíce plnění služby - užívaného produktu.

4.2.   Platby a poplatky  za provedené instalace  a vyžádané servisní činnosti  jsou hrazeny ihned
         po provedení služby.

4.3.   První platba  dle odstavce 4.1. a 4.2.  včetně poplatku za zřízení služby  je splatná ihned po
         zřízení služby.

4.4.   Platné ceny budou aktualizovány  v  Ceníku  produktů a služeb, zveřejněném  na  stránkách
         Poskytovatele včetně uvedení data počátku účinnosti změny platných cen.

5. Ostatní ujednání

5.1.   Smlouva je ve 3 vyhotoveních a nabývá účinnosti dnem zřízení služby na dobu neurčitou.

5.2.   Přílohou  smlouvy  jsou  Podmínky  pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických
         komunikací,  platné  ke  dni  sepisu  smlouvy.  Tyto  mohou  být  doplňovány  nebo  měněny
         v  důsledku  změn  zákonných  norem  a  předpisů  České  republiky.

5.3.   Ve věci ochrany osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů uděluje Uživatel
         svůj souhlas  Poskytovateli  ke zpracování těchto údajů  ve smyslu Podmínek dle oddílu sml. 
         1. - předmět smlouvy a odst. 5.2. sml., jejich poslední aktualizace ke dni zpracování údajů.

5.4.   Smluvní vztah založený touto smlouvou  se řídí právním řádem ČR, Smlouvou, Podmínkami
         a platným Ceníkem produktů a služeb - vydanými Poskytovatelem.

5.5.   Předmětem služby dle této smlouvy jsou tyto produkty :  ………………………………………
         …………………………………………………………………………………………………………
5.6.   Další přílohy :   ………………………………………………………………………………………

6. Podpisy smluvních stran
6.1.   Číslo smlouvy :     ……………...  /  ……………

Za Poskytovatele : ………………………….…         Za Uživatele :  …………………………………

V ………………       Dne  ……………………...         V  ………………      Dne ………………………
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