Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Evidenční číslo smlouvy:
Ruší a nahrazuje smlouvu ev.číslo:
Zákaznický kód (číslo):

Smluvní strany:

Ing. Jan Rýznar
podnikající na základě všeobecného oprávnění dle §13 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, osvědčení poř. č. 288
se sídlem:
Olšany 149, 789 62 Olšany
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu:
7355596001/5500
IČ:
46101802
DIČ:
CZ6706260176
E-mail:
internet@rps.cz
Zastoupená:
Ing. Janem Rýznarem, majitelem
dále jen „Poskytovatel“
Příjmení, jméno a titul fyzické osoby /
Obchodní firma, nebo název právnické osoby:
Datum narození fyzické osoby:

IČ:

DIČ:

Trvalé bydliště fyzické osoby / Fakturační adresa právnické osoby:
Ulice:

Číslo popisné / orientační:

Město:

PSČ:

Oprávněný zástupce účastníka:
E-mail:

Telefon:
Způsob úhrady ceny za službu – bankovní převod

Číslo účtu/kód banky:

/

dále jen „Účastník“
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Účastníkovi Služby specifikované v Technických specifikacích služeb
a v souladu s parametry v dokumentu Parametry veřejně dostupných služeb připojení k internetu a závazek Účastníka užívat poskytované
Služby v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb v elektronických komunikacích společnosti Ing. Jan Rýznar,
za poskytované Služby platit řádně a včas sjednanou cenu. Podrobné podmínky poskytování služeb, jakož i práva a povinnosti Smluvních
stran, jsou stanoveny v následujících přílohách této Smlouvy, které tvoří její nedílnou součást:
a) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb v elektronických komunikacích
b) Technická specifikace služby RPSnet
c) Parametry veřejně dostupných služeb připojení k internetu
d) Prohlášení o ochraně osobních údajů
e) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Výpovědní lhůta činí 30 dnů od prokazatelného doručení výpovědi druhé straně, přičemž den podání výpovědi se do tohoto počtu dnů
nepočítá.
V případě prodlení s úhradou faktury za poskytované Služby se Účastník zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné
částky za každý den prodlení.
Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou včetně výše uvedených příloh se řídí podle zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních
korporacích, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických
komunikacích, v platném znění. Smluvní strany se zavazují svým podpisem dodržovat podmínky dané výše uvedenými přílohami. Veškeré
změny této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Oprávněnými zástupci obou
stran. Tato smlouva je platná dnem podpisu Oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností
originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
V

Olšanech

dne

podpis oprávněného zástupce Poskytovatele

V

dne

podpis Účastníka nebo oprávněného zástupce účastníka

1

Technická specifikace služby RPSnet
Ke smlouvě evidenční číslo:
Účastník:
Zákaznický kód (číslo):
Typ Služby:
Použitá technologie (KZ):
Parametry služby – nastavení TCP/IP:
Poř. č. a typ
připojení

Minimální doba Vratná záloha
závazku
(Kč s DPH)

IP adresa

Adresa instalace

Poznámka

1. / hlavní
2. / podružné

Cenové podmínky - datové služby:
Datum
zahájení

Datum
ukončení

Tarif dle ceníku

Maximální/inzerovaná
rychlost
(stahování/odeslání)

Běžná rychlost
(stahování/odeslání)

Minimální rychlost
(stahování/odeslání)

Způsob
fakturace

Měsíční paušál
bez DPH/s DPH

Cenové podmínky - hlasové služby:
Datum
zahájení

Datum
ukončení

Přidělená regionální
telefonní čísla

Tarif dle ceníku

Měsíční paušál bez DPH/s DPH

Cenové podmínky - televizní služby:
Datum
zahájení

Datum
ukončení

Tarif dle ceníku

Servisní podmínky a parametry poskytované služby:
HOTLINE dostupnost
8-20hod Po-Ne
HOTLINE telefon / E-mail
775 075010, internet@rps.cz
Max.doba opravy poruchy
dle tarifu
Dostupnost služby (bez SLA)
dle tarifu

V

Olšanech

dne

podpis oprávněného zástupce Poskytovatele

Měsíční paušál bez DPH/s DPH

Další poskytnuté služby:
Doména II řádu v technické správě:
DNS jméno WWW stránek:
Prostor na disku pro WWW stránky:
Mailová schránka(y):

V

NE
NE
dle tarifu
NE

dne

podpis Účastníka nebo oprávněného zástupce účastníka
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