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

Číslo smlouvy:

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
uzavřená níže uvedeného dne (dále jen „Smlouva“), mezi:
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, email: supernet@supernet.cz, telefon: 777330550, zastoupená níže uvedenou osobou
(dále jen „Poskytovatel“)

a
Uživatelem:

□ fyzická osoba - nepodnikatel

□ fyzická osoba - podnikatel

□ právnická osoba

Jméno a příjmení / firma:
Trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání:

Ulice, č.p.:

Rod.č. /Datum nar.:

IČ:

Telefon:

DIČ:

Mobil:

Email:
☐ shodná s adresou trvalého bydliště nebo sídla

Korespondenční adresa (vyplnit pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště nebo sídla):

☐ jiná

PSČ:

Obec:

Ulice, č.p.:

Obec:

PSČ:

(dále jen „Uživatel“)

I. Předmět smlouvy:
Předmětem této Smlouvy je poskytování telekomunikačních služeb dle Všeobecných podmínek (dále jen „VP“) dle čl. 1.1.16 v souladu a za
podmínek stanovených VP dále jen „Služby“):
Adresa přípojného místa: (vyplnit pouze, je-li jiná):
☐ jiná

☐ shodná s adresou trvalého bydliště nebo sídla

Ulice, č.p.:

☐ shodná s korespondenční adresou

Obec:

PSČ:

I.1 Specifikace služby:
Název tarifu:

Maximální a inzerovaná rychlost

Minimální rychlost

Běžně dostupná rychlost

Cena s DPH

40/10

12/3

32/8

247,- Kč/měs.

☐ SUPER 50
☐ SUPER 100

80/20

24/6

64/16

297,- Kč/měs.

☐ SUPER 200

160/40

48/12

128/32

397,- Kč/měs.

☐ SUPER 300

250/50

75/15

200/40

497,- Kč/měs

Uvedené rychlosti jsou v jednotkách Mbit/s a jsou zapsány jako hodnoty stahování/odesílání dat. Vliv velkých odchylek a výpadků ve smyslu VO-S/1/08.2020-9 je uveden ve VP, které
jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.
Veřejná IP:

☐ ANO

☐ NE

Zajištění instalace, údržby a technické podpory provozu zařízení
sloužících pro příjem Vysílání

☐ ANO

☐ NE

IPTV SledovaniTV.cz

☐ balíček START

Specifikace zařízení:

☐ pronájem Set-top-box HD

Cena 50 ,- Kč/měs
ZUTP poplatek 47,- Kč/měs
☐ NE
☐ NE

Cena 120,- Kč/měs.
Cena 50,-Kč/měs.

CELKOVÁ PRAVIDELNÁ PLATBA _______________ ,- Kč/měsíc včetně DPH
I.2. Předmětem Smlouvy je dále závazek Uživatele hradit Poskytovateli za Služby Poskytované v souladu s čl. I.1 úplatu dle čl. II Smlouvy.
I.3. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel může zasahovat do routeru nebo jiného technické zařízení Uživatele (vlastněné Uživatelem nebo v jiném
dispozičním právu Uživatele) a umožní mu změny systému tohoto zařízení pro účely servisní diagnostiky a oprav.

II. Cena služby a platební podmínky
II.1. Za zřízení Služby je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli aktivační poplatek ve výši 1 Kč včetně DPH. Aktivační poplatek je
splatný za podmínek stanovených VP do 7 dnů ode dne zprovoznění služby dle čl. IV.2. Smlouvy. Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli náklady spojené s
koncovým telekomunikačním zařízením a jeho instalací ve výši …………....…. Kč včetně DPH. Na tuto částku je Uživateli poskytnuta sleva
ve výši 100%. Při ukončení smlouvy před uplynutím doby určité uvedené v bodu III.1 bude tato sleva Uživateli doúčtována.
II.2. Za poskytování Služby je Uživatel povinen Poskytovateli platit cenu uvedenou v Ceníku pro Službu, a to v jeho platném a účinném znění (dále jen „Cena“),
nestanoví-li Smlouva cenu jinou. Ceník je zveřejněn na internetové adrese www.supernet.cz. Cena se počítá ode dne zprovoznění Služby
dle čl. IV.2. Smlouvy.
II.3. Cena je splatná za podmínek blíže specifikovaných ve VP vždy k 25. dni ve zvoleném období, nestanoví-li VP jinak
☐ měsíčně

☐ čtvrtletně

☐ půlročně

☐ ročně

II.4. Fakturu – daňový doklad či jiné potvrzení o úhradě v souladu s platnými právními předpisy si přeje Uživatel:
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Faktura:

☐ doklad a vyúčtování služeb zasílat elektronickou poštou na shora uvedený e-mail uživatele
☐ vyhotovení a zasílání tištěného dokladu a vyúčtování služeb za poplatek 50,- Kč/ks

Způsob platby:

☐ trvalý příkaz z banky (č.ú.: 330550777/2010, variabilní symbol: číslo smlouvy)
☐ platba složenkou na České poště

III. Trvání smlouvy
III.1. Uživatel se seznámil s Ceníkem a nabízenými tarify. Smlouva se uzavírá:
☐ na dobu neurčitou s 30ti denní výpovědní lhůtou. (Poskytovatel je oprávněn účtovat v souladu s Ceníkem Aktivační poplatek)
☐ na dobu určitou v délce trvání ……..…… měsíců a dále tato smlouva přechází na dobu neurčitou s 30ti denní výpovědní lhůtou.
III.2. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

IV. Zvláštní ujednání
IV.1. Uživatel žádá, aby mu veškeré písemnosti, které nemusejí být zasílány v listinné podobě, byly zasílány na shora uvedený e-mail uživatele
 změny VP;  změny Ceníku;  výluky poskytování Služeb;  oznámení tykající se smluvního vztahu;  elektronické faktury
IV.2. Zprovoznění Služby je provedeno v den podpisu Smlouvy uvedeném níže.
IV.3. Rozšířená instalace na přání Uživatele:

☐ Wifi router typ:

SN:

Cena:

,-Kč

CELKOVÁ JEDNORÁZOVÁ PLATBA PŘI INSTALACI _______________ ,- Kč
☐ platba složenkou na České poště
☐ 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

Nastavení domácí WIFI sítě:
PIN:

☐ IP:
☐ DHCP

☐ NENÍ

WIFI Název:

WIFI Heslo:

ROUTER Login:

ROUTER Heslo:

V. Překvapivá a sankční ujednání
V.1. V případě porušení smluvní povinnosti Uživatele zaplatit řádně a včas aktivační poplatek a/nebo Cenu za Služby je Uživatel povinen uhradit
Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Tímto ustanovením není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
V.2. V případě prodlení Uživatele s plněním jakékoli povinnosti (zejména platby) stanovené Smlouvou nebo VP je Poskytovatel Uživateli oprávněn vyúčtovat
poplatek ve výši 200,- Kč za každou odeslanou upomínku a dále suspendační poplatek ve výši 1000,- Kč. A dále je Poskytovatel oprávněn účtovat za jednotlivé
úkony mimosoudního inkasa, tedy zaslání výzvy k plnění inkasní společností - 500 Kč, osobní jednání s dlužníkem - 1000 Kč, uzavření mimosoudní dohody
(uznávacího prohlášení, dohody o uznání závazku se stanovením splátkového kalendáře, atd...) - 1000 Kč.
V.3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele způsobem popsaným v čl. 14 VP.
V.4. Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že mu bylo umožněno uzavření.

VI. Závěrečná ujednání
VI.1. Veškeré rozvody datové sítě a použitého zařízení dodaného Poskytovatelem zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele s výjimkou věcí, které byly Uživatelem
řádně zaplaceny.
VI.2. Službu SledovaniTV.cz zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím Provozovatele 2 (jedná se o společnost sledovanitv.cz s.r.o.). Tato služba se řídí
Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele 2, které jsou dostupné na internetové adrese www.sledovanitv.cz.
VI.3. VP a Ceník jsou veřejně dostupné na internetové adrese Poskytovatele www.supernet.cz.
VI.4. Uživatel sepsal Smlouvu:
☐ v provozovně Poskytovatele
☐ mimo provozovnu Poskytovatele.

V Brně dne ............................

…………………………………………
Uživatel

………………….……….……………
Poskytovatel
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