
Objednávka / Smlouva o montáži a zprovoznění přípojky ke službě elektronických

komunikací č.: M-

dle ust. § 1746 odst. 2 zák č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel

TkomNET s.r.o.
Bánov č.p. 501, 687 54 Bánov
IČO: 46968865, DIČ: CZ46968865
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 7053
zastoupený: Ing. Vojtěch Chrenko, jednatelem
telefon: +420 800 556 677, e-mail: tkom@tkom.cz
servis: +420 773 900 876
korespondence: Osvobození 1672, 686 04 Kunovice

Zákazník
Název firmy
V zastoupení
IČO DIČ
Adresa umístění
Fakturační adresa
Telefon E-mail

1. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je technické zajištění, zřízení a pronájem přípojky k síti elektronických komunikací poskytovatelem pro zákazníka. Zákazník bere
na  vědomí,  že  samotný  provoz  a  tedy  poskytnutí  služby  elektronických  komunikací  není  předmětem  této  smlouvy,  a  je  sjednán  samostatnou
smlouvou č:  mezi Zákazníkem a Poskytovatelem (dále jen Smlouva o provozu elektronických komunikací). Realizace této smlouvy spočívá
v následujících úkonech poskytovatele:

1.  Montáž  přístupové  technologie  v  rozsahu  dle  typu  služby  uvedené  v  ceníku  (optické,  metalické  či  vysokofrekvenční  trasy  z  přístupového  bodu
poskytovatele nebo jejich kombinace), vedení datového rozvodu k místu napájení, instalace napájení, zajištění metalických či optických kabelů pro
připojení,  zajištění  připojení  po  klientský  router,  spotřební  materiál,  konfigurace  a  nastavení  trasy  a  rychlosti,  nastavení  zabezpečení  provozu  a
registrace v síti.
2. Pronájem transportního zařízení pro připojení k síti el. komunikací.

2. Úplata za plnění poskytovatele dle této smlouvy
Smluvní strany sjednaly úplatu za služby poskytovatele dle této služby takto:

1. Za službu uvedenou v čl. 1 pod bodem 1) si smluvní strany sjednaly odměnu ve výši Kč s 21% DPH
Na tuto odměnu poskytovatele se sjednává sleva ve výši 100%. Nárok na tuto slevu zaniká v případě, že:

a) Klient neuzavře Smlouvu o provozu elektronických komunikací
b) Po uzavření Smlouvy o provozu elektronických komunikací dojde k jejímu ukončení dříve než po měsících od aktivace služby

Nárok na doplacení odměny poskytovatele, na kterou byla poskytnuta sleva vzniká v okamžiku, kdy došlo k zániku nároku na sjednanou slevu dle
této smlouvy.

2. Za službu uvedenou v čl. 1 odst. 2), tedy za pronájem zařízení (movité věci), sjednávají smluvní strany nájemné ve výši Kč s 21% DPH za
jeden kalendářní měsíc.

Na toto nájemné se sjednává sleva ve výši 100%. Nárok na tuto slevu zaniká v případě, že:
a) Klient neuzavře Smlouvu o provozu elektronických komunikací
b) Po uzavření Smlouvy o provozu elektronických komunikací dojde k jejímu ukončení dříve než po měsících od aktivace služby

Nárok na doplacení odměny poskytovatele, na kterou byla poskytnuta sleva vzniká v okamžiku, kdy došlo k zániku nároku na sjednanou slevu dle
této smlouvy.

3. Trvání smlouvy o nájmu movité věci
Smlouva o nájmu movité věci dle čl. 1 odst. 2 této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet prvního
dne měsíce následujícího po tom, v němž zákazník výpověď smlouvy doručil  poskytovateli.  Nejpozději  v této lhůtě musí klienti  vrátit  pronajaté
zařízení, jinak je povinen uhradit poskytovateli nájemné v poměrné denní výši před slevou, za každý den prodlení.

4. Seznámení s podmínkami smlouvy
Zákazník  tímto prohlašuje,  že  před podpisem této  smlouvy a  v  dostatečném předstihu  mu byly  poskytovatelem zaslány v  elektronické  podobě
následující dokumenty:

1. Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele.
2. Ceník poskytovatele.
3. Zásady zpracování osobních údajů poskytovatele.

Klient  prohlašuje,  že  před  podpisem této  smlouvy  si  všechny  shora  uvedené  listiny  přečetl,  seznámil  se  s  jejich  obsahem,  s  nímž  bez  výhrad
souhlasí a podpisem této smlouvy činí tyto listiny nedílnou součástí této smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
Přílohou této smlouvy je instalační a předávací protokol.

V Praze dne 

podpis Zákazníka
Oprávněná osoba TkomNET s.r.o.


