Účastníci:
Poskytovatel:
$FIRMA_POSKYTOVATEL$
$ADRESA_POSKYTOVATEL$
$PSC_POSKYTOVATEL$ $MESTO_POSKYTOVATEL$
ICO:$ICO_POSKYTOVATEL$
Tel.:$TELEFON_POSKYTOVATEL$
E-mail: internet@wifisit.cz

Odběratel:
$JMENO$
$ULICE$, byt číslo: $BYT$
$PSC$ $MESTO$
Mobil:$MOBILE$
E-mail: $EMAIL$

uzavřeli následující smlouvu o zabezpečení a provozování televizního vysílání č. $KLIENT_NUMBER$
1. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provozování a zabezpečení televizního kabelového vysílání.

2. Platební podmínky a ceny poskytovaných služeb
Odběratel se za poskytování služby podle čl. 1 této smlouvy zavazuje platit poskytovateli úplatu. Výše úplaty (cena za připojení)
je sjednána jako měsíční, dle platného ceníku služeb a její výše je $CATV_CENA_S_DPH$Kč za tarif $CATV_TARIF$.
Cena za připojení je splatná vždy do 20. dne téhož měsíce, a to na základě faktury poskytovatele, zaslané elektronicky, na e-mail
odběratele, uvedený v této smlouvě. Faktury je možné stáhnout v klientském rozhraní a to na:

Vstup do Klientského rozhraní najdete na adrese:
http://podpora.wifi-sit.cz
Přihlašovací jméno:$USERNAME$
Přihlašovací heslo:$PASSWORD$
První úhradu ceny za připojení se odběratel zavazuje zaplatit poskytovateli v hotovosti, při uzavření této smlouvy. Další úhrady se
hradí bankovním převodem na účet poskytovatele popřípadě hotově na OU Osoblaha, nebo v Prodejně výpočetní techniky Wifisíť,
to však za poplatek 20,-Kč
na účet číslo:
s variabilním symbolem:

$CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$
$KLIENT_NUMBER$

3. Práva a povinnosti odběratele:
1. Odběratel se zavazuje:
1. dodržovat ustanovení smlouvy
2. řádně a včas poskytovateli hradit cenu za připojení
3. neprodleně oznámit poskytovateli výpadky poskytovaných služeb a závady na zařízeních
4. neprodleně poskytovateli oznamovat změny fakturačních údajů a bankovního spojení
5. neposkytovat bez souhlasu poskytovatele připojení třetím osobám
2. Odběratel má právo:
1. využívat poskytované služby 24hodin denně
2. v případě pochybností o kvalitě poskytovaných služeb, požadovat kontrolní měření kvality
3. požadovat po poskytovateli slevu na poskytované služby v případe, že služba nebyla dostupná vinou poskytovatele
déle jak 5 dní v měsíci. V takovém případě má právo na slevu ve výši 1/30 ceny za připojení za každý den, v němž byla
služba nefunkční.
To neplatí v případě, uvedeném v čl. 4. bodě 1.1. této smlouvy

4. Práva a povinnosti poskytovatele:
1. Poskytovatel se zavazuje:
1. umožnit odběrateli využívat objednané služby 24hodin denně, toto ujednání neplatí v případe, že přerušení připojení bylo
způsobeno vlivy, které nelze předpokládat (atmosférické výboje, živelné pohromy, výpadky napětí, atd.)
2. v případě ohlášení závady na poskytovaných službách odběratelem, do 24hodin kontaktovat odběratele a domluvit s ním
termín odstranění závady
2. Poskytovatel má právo:
1. v rámci zlepšování služeb, rozšiřování sítě a servisních oprav, přerušit na nezbytně dlouhou dobu provoz kabelového
vysílání, tuto skutečnost není povinen oznámit v předstihu odběrateli
2. pozastavit kabelové vysílání v případe, že odběratel neplní ustanovení této smlouvy, zejména, je-li v prodlení s úhradou
ceny za připojení nejméně 10 dnů

5. Doba trvání smlouvy a její ukončení:
1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dva měsíce, počínaje $CATV_PRIPOJEN_OD$.
2. Poskytovatel může od této smlouvy odstoupit kdykoliv, jestliže jsou splněny podmínky pro pozastavení poskytování
služeb podle čl. 4, bodu 2.2 této smlouvy.

6. Sankce:
1. Účastníci se dohodli, že v případě dojde-li k pozastavení služeb podle čl. 4 bodu 2.2 této smlouvy, je poskytovatel
požadovat za znovu zprovoznění služby žádat od odběratele poplatek ve výši 200,- Kč a odběratel je povinen tento
poplatek zaplatit. Zaplacení tohoto poplatku je také oprávněn znovu zprovoznění podmínit.

7. Závěrečná prohlášení:
1. Účastníci prohlašují, že smlouvu si celou přečetli, porozuměli jí a neměli k ní jakýchkoliv výhrad či připomínek. Jako
takovou ji připojením svých podpisů uzavřeli a jsou jí vázáni. Změna smlouvy lze provést úpravou všeobecných
podmínek, které najdete na www.wifisit.cz
2. Osobní údaje jsou zpracovány dle platného nařízení EU (GRPD) a zákonu ČR.

v $MESTO$ dne: $DATE$ poskytovatel:

v $MESTO$ dne: $DATE$ odběratel:

