SuperNET s.r.o., se sídlem Výpravní 751/20, 619 00 Brno, IČ: 03607828, DIČ: CZ03607828

Číslo smlouvy:
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi „účastníky“

Poskytovatelem:
SuperNET s.r.o., se sídlem Výpravní 751/20, 61900 Brno, IČ: 03607828, DIČ: CZ03607828, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, pod spisovou značkou C 85828, (dále jen "poskytovatel")
a
□ fyzická osoba - nepodnikatel
□ fyzická osoba - podnikatel
□ právnická osoba
Uživatelem:
Jméno a příjmení / firma:
Trvalé bydliště / sídlo:
Ulice:
č.p./č.e.
Obec:
PSČ:
Datum narození / IČ:
DIČ:
Telefon:
mobil:
Email:
Korespondenční adresa (vyplnit pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště nebo sídla):
Ulice:
č.p./č.e.
Obec:
PSČ:
Adresa přípojného místa: □ shodná s adresou trvalého bydliště
□ shodná s korespondenční adresou
□ jiná
Ulice:
č.p./č.e.
Obec:
PSČ:
v tomto znění:
Předmět smlouvy:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli níže uvedené služby elektronických komunikací a další služby označené níže a uživatel se za
tyto služby hradit poskytovateli Cenu za služby, příp. další poplatky vyplývající ze Smlouvy, příp. Ceníku poskytovatele, a za podmínek
stanovených v této Smlouvě, Obchodních podmínkách poskytovatele (dále jako „OP“) a Ceníku poskytovatele, přičemž předmětem této
smlouvy jsou následující služby či varianty služeb:
Pravidelné platby:
Připojení k internetu s tarifem

Veřejná IP:

□ SUPER 40
cena .......................,- Kč/měs.
□ SUPER 80
cena .......................,- Kč/měs.
□ SUPER INDIVIDUAL
cena .......................,- Kč/měs.

□ ANO
☐ NE
cena .......................,- Kč/měs.

zajištění instalace, údržby a technické podpory
provozu zařízení sloužících pro příjem Satelitní
digitální televize Skylink (TVS)
□ ANO
☐ NE
ZUTP poplatek .......................,- Kč/měs.

Faktura:

□ doklad a vyúčtování služeb zasílat elektronickou poštouna shora uvedený e-mail uživatele
□ vyhotovení a zasílání tištěného dokladu a vyúčtování služeb (poplatek 50 Kč)

Způsob platby:

□ trvalý příkaz z banky (č.ú.: 330550777/2010,
□ hotově

variabilní symbol: číslo smlouvy)

Uživateli bylo dočasně poskytnuto poskytovatelem zařízení pro příjem TVS:

☐ ano, a to bezplatně ve formě výpůjčky


☐ ano, a to ve formě nájmu



☐ne

☐ na dobu určitou od ............ do ............., a to za nájemné ve výši ...............,- Kč/měs.
☐ na dobu neurčitou od ................., a to za nájemné ve výši ...............,- Kč/měs.

Specifikace zařízení

Smlouva se uzavírá

:

□ na dobu neurčitou
□ se závazkem na 24 měsíců

Platba:

□
□
□
□

měsíčně (platba na začátku období)
tříměsíční předplatné
půlroční předplatné
roční předplatné

CELKOVÁ PRAVIDELNÁ PLATBA _________________ Kč/měsíc*
* celková pravidelná platba společnosti SuperNET s.r.o.
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SuperNET s.r.o., se sídlem Výpravní 751/20, 619 00 Brno, IČ: 03607828, DIČ: CZ03607828
Jednorázová platba při instalaci:
☐ ANO
☐ NE
Cena: …………………………………..,- Kč

Instalační a servisní práce pro připojení k internetu a TVS:

WIFI ROUTER

☐ TENDA W308R
☐ TENDA W310R+
☐ jiný ……………………………………
Cena: …………………………………..,- Kč
SN:

☐ NE

Uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli jistinu jako záruku k zajištění peněžitých závazků dle této Smlouvy:

☐ ano, a to v částce .......................,- Kč

☐ ne

Uživateli byla poskytovatelem poskytnuta neaktivovaná karta Skylink pro příjem TVS:
Aktivace karty Skylink u společnosti provozující TVS:

☐ ANO
☐ NE
SN:
☐ ANO
☐ NE
Cena: ………………………..,- Kč

CELKOVÁ JEDNORÁZOVÁ PLATBA PŘI INSTALACI _________________,- Kč
☐ hotově při podpisu smlouvy
☐ bankovním převodem na účet č. 330550777/2010, VS: číslo smlouvy, se splatností 7 dnů od podpisu smlouvy
¨
Technická specifikace přípojky:

Číslo bytové jednotky
IP lokální
IP veřejná

IP:
☐ DHCP
IP:
☐ DHCP

☐ NENÍ
☐ NENÍ

Číslo portu

Uživatel prohlašuje, že:
a)
se seznámil s obsahem Obchodních podmínek poskytovatele, které od poskytovatele obdržel v písemné podobě v dostatečném
předstihu před podpisem této smlouvy a tyto Obchodní podmínky si důkladně a celé bez výjimky přečetl, porozuměl jim, pochopil
jejich obsah a nežádá po poskytovateli jejich do vysvětlení,
b)
před podpisem této smlouvy byl provozovatelem výslovně upozorněn na tzv. překvapivá a sankční ujednání v Obchodních
podmínkách, a to zejména na ust. 2.11., 2.12, 2.13. g), h), 3.8., 3.9.4, 3.9.5, 3.9.8., 3.9.13, 3.9.16., 3.9.17., 3.10.5., 3.11.3., 3.11.11.,
3.11.13.,4.4.2, 4.4.7, 4.4.9., 4.4.13., 4.4.14., 4.4.15., 5.7., 5.10.,5.11.,6.12., 6.15., 7.3., 7.4.6., 7.4.13., 7.4.14., 8.3., 8.6., 9.2. d),f), m),
9.3., 9.4. c), h), 10.6., 10.11., článku 11, článku 12, 13.6., 13.7., 13.13., 13.14 OP.
c)
bez výhrad přistupuje k Obchodním podmínkám poskytovatele a bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a zavazuje se je
řádně dodržovat;
d)
tato smlouva i Obchodní podmínky poskytovatele mohou být poskytovatelem měněny postupem ve v souladu s touto smlouvou,
Obchodními podmínkami poskytovateli a příslušnými právními předpisy,
e)
uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
f)
se seznámil s aktuálně platným Ceníkem poskytovatele,
g)
mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu 12 měsíců. Při uzavření smlouvy na dobu přesahující 12 měsíců se tak činí na
výslovnou žádost účastníka,
h)
byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb.

V(e) ........................ dne .............................

………………………………………….
Uživatel

………………………………………….
poskytovatel
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