
Smlouva o poskytování služby připojení k Internetu
číslo smlouvy: ___

Smluvní strany

Poskytovatel: Jakub Strnad

Jméno: Jakub

Příjmení: Strnad

Adresa: Svahová 4960

Město: 430 03 Chomutov

IČO: 86798995

DIČ: CZ8501030120

Banka: RaiffeisenBank, a.s.

Číslo účtu: 2043665001/5500

Telefon: +420 777 614 245

e-mail: info@sowwwa.net

Uživatel:

Jméno:
Příjmení:

Adresa:

Město:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Předmět smlouvy

• Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat uživateli službu elektronické komunikace – připojení k síti Internet.
• Uživatel se zavazuje za službu řádně platit ve prospěch poskytovatele dohodnutou cenu.

Specifikace služby

• přístup do sítě Internet – sdílená linka ___ kbit/s (garantováno ___ kbit/s)

• měsíční poplatek: ___ Kč včetně 20% DPH
• Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Práva a povinnosti stran:

1. Uživatel je povinen při užívání služby dodržovat právní předpisy ČR a jednat v souladu s dobrými mravy a etickými a morálními  
normami. Uživatel nesmí použít službu k obtěžování třetích osob, zejména rozesíláním nevyžádaných dat.

2. Uživatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění bezpečnosti sítě a učiní taková technická opatření, která zabrání napadení 
a průniku do systémů jiných uživatelů prostřednictvím zařízení uživatele. V případě takového průniku se uživatel zavazuje aktivně 
spolupracovat s poskytovatelem na realizaci opatření, která by podobným skutečnostem zabránila. 

3. Uživatel nesmí poskytovat službu třetím osobám za úplatu nebo zdarma bez souhlasu poskytovatele.
4. Poskytovatel může pozastavit přístup ke službě uživatelům, jejichž chování indikuje využívání technických prostředků k obcházení 

podmínek užívání služby či ukazuje na poskytování služby třetím osobám.
5. Splatnost  vystavených faktur  za služby je 14 dnů.  Je-li  uživatel  v prodlení  s placením déle než 14 dní po datu splatnosti,  je 

poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby.
6. V případě nefunkčnosti služby odstraní poskytovatel závadu do 24 hodin od jejího ohlášení. Je-li služba nefunkční déle než 24 

hodin v měsíci, má učastník nárok na snížení měsíčního poplatku v poměrné části.

Ostatní ujednání

Veškerá další  ustanovení se řídí podle platných právních norem České republiky.  V případě, že jedno nebo více ustanovení této 
smlouvy bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se toto týkat ostatních ustanovení smlouvy, která 
budou  vykládána  tak,  jako  kdyby  toto  nezákonné,  neplatné  nebo  nevynutitelné  ustanovení  neexistovalo.  Poskytovatel  i  uživatel 
souhalsí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonně platnými a 
vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu této smlouvy.

V Chomutově __________

........................................ ........................................
za poskytovatele za uživatele
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