MEMORY computers s.r.o.
Křemešnická 816
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 32 12 12
e-mail: internet@pel.cz
www.memory-computers.cz

Smlouva o poskytování služeb
elektronických komunikací
Číslo smlouvy:

Platnost od:

Nahrazující smlouvu:

mezi MEMORY computers s. r.o., 393 01 Pelhřimov, Křemešnická 816, IČO: 26088002, DIČ: CZ26088002, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13214 (dále jen Poskytovatel)

a

Jméno, Příjmení, Firma:

IČO/datum narození:
DIČ:

Adresa:

OP:
Tel.:

Veškeré písemnosti včetně vyúčtování služeb:

Email:
zasílat zdarma elektronicky na uvedenou adresu
zasílat faktury Českou poštou na uvedenou adresu – služba zpoplatněna částkou 30 Kč

(dále jen Účastník)

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Účastníkovi telekomunikační službu Připojení k internetu (dále jen Služba) a závazek Účastníka řádně a
včas nahradit cenu poskytované služby:

Název služby
platby měsíčně
platba ročně
k platbě
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bezdrátová pevná linka k internetu s agregací 1:5
Kč
Kč
Kč
tarif

s rychlostí

Mbit příchozí/

Mbit odchozí

Celkem

Sleva
z ceny
montáže:

Kč

(dále jen ,,sleva z ceny montáže“)

Ceny jsou včetně DPH.
2. Tato smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma stranami na dobu neurčitou / na dobu určitou ………. měsíců. Uživatel prohlašuje, že mu bylo
umožněno uzavření smlouvy na dobu 12 měsíců. V případě sjednání Smlouvy na dobu určitou přesahující 12 měsíců, Uživatel prohlašuje, že takovou dobu trvání Smlouvy
výslovně požaduje a souhlasí s ní.
Pro smlouvu uzavřenou na dobu určitou platí, že, jestliže Účastník neoznámí Poskytovateli nejpozději čtrnáct (14) kalendářních dnů před uplynutím sjednané smluvní doby
trvání Smlouvy písemně svou vůli Smlouvu ukončit uplynutím sjednané smluvní doby, Smlouva se bez dalšího prodlužuje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí s ujednáním
o automatickém prodloužení doby trvání Smlouvy.
3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné podmínky“) a Ceník služeb, které byly Účastníkovi
předloženy spolu s návrhem této smlouvy. Účastník prohlašuje, že se s jejich zněním seznámil, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.
4. Smlouva muže být účastníkem vypovězena za podmínek stanovených v čl. 4.4. Všeobecných podmínek. Výše uvedená sleva z ceny montáže je poskytována Účastníkovi
za podmínky, že dodrží sjednanou dobu trvání smlouvy. V případě, že Smlouva sjednaná na dobu určitou skončí předčasně, tj. před uplynutím sjednané doby trvání,
výpovědí Účastníka podle čl. 4.4. Všeobecných podmínek nebo pro porušení smluvní povinnosti ze strany Účastníka, je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli částku
rovnající se slevě z ceny montáže.
5. Poskytovatel poskytuje po dobu trvání Smlouvy Účastníkovi bezplatně do výpůjčky níže uvedené zařízení. Účastník se zavazuje, že vypůjčené přijímací zařízení zajistí
proti zcizení a zlovolnému poškození.

zapůjčené přijímací zařízení:
NanoStation5 + zdroj + držák
6. Byla-li Smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má Účastník právo od Smlouvy odstoupit
bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy bez jakékoliv sankce. Poskytovatel ke dni uzavření Smlouvy poskytne Účastníkovi veškeré Smluvní
dokumenty v písemné, tištěné anebo v elektronické podobě, které zašle na uvedený e-mail Účastníka.
Odstoupení do Smlouvy musí být učiněno písemně a zasláno doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předány osobně na Zákaznickém centru
poskytovatele.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupit od Smlouvy nelze v případě,
kdy byly sjednané služby splněny se souhlasem Účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (např. nelze odstoupit od přenosu tel. čísla v případě, kdy již k
přenosu došlo).
Účastník výslovně žádá, aby Poskytovatel zahájil poskytování služeb ve lhůtě bez zbytečného odkladu od uzavření této Smlouvy, tj. ještě ve lhůtě pro případné odstoupení
Účastníka od Smlouvy dle předchozího odstavce.

V…………………………………..dne…………………………..……….

V Pelhřimově dne…………………………………..…………….

…………………………………………………………………..……………
Účastník

…………………………………………………………..………………..
Za Poskytovatele

MEMORY computers s.r.o.
Křemešnická 816
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 32 12 12
e-mail: internet@pel.cz
www.memory-computers.cz

Ceník služeb
Tarify:
Down / Up / Agregace

cena/měsíc vč.DPH

cena/rok vč. DPH

lze pouze při roční platbě

1 200 Kč

T0 - 10 Mbit příchozí/2 Mbit odchozí, max. agregace 1:5

190 Kč

1 900 Kč

T1 - 50 Mbit příchozí/10 Mbit odchozí, max. agregace 1:5

240 Kč

2 400 Kč

Tmax - 60 Mbit příchozí/30 Mbit odchozí, max. agregace 1:5

330 Kč

3 300 Kč

P1* - 20 Mbit příchozí/4 Mbit odchozí, max. agregace 1:5

226 Kč

Tmini - 4 Mbit příchozí/1 Mbit odchozí, max. agregace 1:5

2 260 Kč

*pouze na adresách s datovými rozvody Memory Computers

Zřízení internetu
bez smlouvy

1200 Kč

smlouva na 12 měsíců

600 Kč

smlouva na 24 měsíců

0 Kč

zapůjčení antény/výměna technologie

zdarma

změření signálu před připojením

zdarma

+ materiál (7 Kč/m UTP kabel, 5 Kč/ks konektor)

Hlášení poruchy tel.:774262079 po-ne: 8:00-20:00
závada na straně poskytovatele

zdarma

závada na straně účastníka

540 Kč/h

cestovní náhrady

8 Kč/km

neoprávněný výjezd technika

100 Kč

konfigurace/montáž wifi zařízení

100 Kč

účtováno po minutách, platí se skutečný čas technika

Ostatní služby
snížení/zvýšení tarifu
pozastavení služby
veřejná IP adresa
nastavení IP adres, DNS a SMTP

zdarma
zdarma

min. 1 měsíc – max. 6 měsíců (pouze při měsíčních platbách)

95 Kč/měsíc
100 Kč

Ceny uvedeny včetně DPH

V…………………………………..dne…………………………..……….

V Pelhřimově dne…………………………………..…………….

…………………………………………………………………..……………
Účastník

…………………………………………………………..………………..
Za Poskytovatele

