SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Uzavřená podle dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy (var. symbol pro trvalý příkaz):

Číslo zákazníka:

Smluvní strany:
PT Computers, s.r.o.,
Náměstí 17, Rožmitál pod Třemšínem, 262 42, IČO: 25139436, DIČ: CZ25139436
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52939
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 140138028 / 5500
dále jen poskytovatel

a

účastník

Jméno,Příjme
ní, Firma
Ulice

č. p.

Obec

PSČ

Telefon

Mobil

IČO / dat.
narození

DIČ / číslo
OP

e-mail
místo instalace pokud není totožné s výše uvedenou adresou:
Ulice

č. p.

Obec

PSČ

pozn:
1. Předmět smlouvy – je zřízení a poskytování účastníkovi služby elektronických komunikací uvedené v této smlouvě a závazek zákazníka řádně a včas platit
sjednanou cenu.
Typ služby:
Minimální doba užívání:
rychost download /
☐
PT-NET
24 měsíců
upload Mbps
Cena Kč bez DPH / měsíc

Cena Kč s DPH / měsíc

12 měsíců

☐

Jednorázový instalační poplatek
– cena Kč bez DPH

Jednorázový instalační
poplatek – cena Kč s
DPH

doba neurčitá

☐

Rychlost připojení k internetu je agregována (sdílena) v poměru 1:5.

Platba:

Zasílání daňového dokladu:

bankovním převodem

☐

poštou:

☐

složenka k vyzvednutí v
kanceláři:

☐

e-mailem:

☐

V případě zasílání faktur poštou si účtujeme 24,- Kč manipulační poplatek za jeden doklad. Při platbách je nutno uvádět VS , používejte VS faktury, případně VS dle čísla smlouvy.

Poznámky:

1.1

Užívání jednotlivých služeb je specifikováno ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP), Technická specifikace internetových sdílených tarifů a dalšími
dokumenty poskytovatele.
1.2 Nabídka služeb Poskytovatele je specifikovaná na www.ptcomp.cz
1.3 Je-li zařízení Účastníkovi zapůjčeno, tzn. že Účastník nehradí Poskytovateli poplatek -náklad spojený s koncovým zařízením
(např. koncové zařízení a montáž koncového zařízení technikem) jedná se o zvýhodněnou podmínku Poskytovatele.
1.4 Poskytování služeb bude zahájeno ode dne, kdy bude zprovozněno nebo předáno funkční koncové zařízení.
1.5 Výpovědní doba je 30 dnů a začíná od následujícího dne, kdy byla výpověď doručena druhé straně.
1.6. V případě ukončení Smlouvy se Účastník zavazuje ve lhůtě dle čl. 3.2 písm. h) VOP vrátit Zařízení pro poskytování objednaných Služeb zapůjčené Poskytovatelem
dle předávacího protokolu, který je přílohou této Smlouvy (tabulka zapůjčené zařízení) na Kontaktní místo Poskytovatele uvedené v čl. 1.3 VOP.
1.7 Při předčasném ukončení Smlouvy na dobu určitou je Účastník, který je zároveň spotřebitelem, povinen zaplatit Poskytovateli
úhradu v souladu s ust. § 63 odst. 1 písm. p) Zákona o elektronických komunikacích, a to ve výši odpovídající součtu jedné dvacetiny měsíčních plateb do konce
sjednané doby trvání Smlouvy při výpovědi podané do 3 měsíců od uzavření smlouvy. Ostatní Účastníci hradí všechny měsíční platby do konce sjednané doby trvání
Smlouvy. Dále Účastník hradí náklady spojené s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek, ve výši
odpovídající poplatku za montáž, který činí 2000 Kč za každé takto poskytnuté zařízení. Nárok Poskytovatele na zaplacení poplatků vzniká okamžikem ukončení
Smlouvy se splatností 14 dnů od data ukončení Smlouvy. Úhradou těchto nároků není dotčena povinnost Účastníka zařízení vrátit Poskytovateli dle čl. 3.2 písm. h)
VOP.

Kontaktní telefonní čísla:
- hlášení případných poruch a problémů telefon servis:
- fakturace, platby
telefon účtárna:

775 708 666
245 009 714

Po – Pá : 8:00 – 19:00
Po – Pá : 8:00 – 16:00

So – Ne : 9:00 – 17:00 e-mail: internet@ptcomp.cz
e-mail: uctarna@ptcomp.cz
http://www.ptcomp.cz

1.8 Účastník, který je zároveň spotřebitelem, je dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb. oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu, a to písemně
na adresu kontaktního místa Poskytovatele uvedeného v čl. 1.3 VOP a je pro ten případ povinen vrátit Poskytovateli zařízení dle čl. 3.2 písm. h) VOP a zaplatit poplatek
za montáž koncového zařízení technikem dle Ceníku.
2 Ustanovení pro případ porušení Smlouvy
2.1 V případě, že Účastník poruší ustanovení čl. 2.3 této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn odeslat první upozornění na prodlení Účastníka zdarma. Pokud prodlení na
straně Účastníka trvá, je Poskytovatel oprávněn odeslat druhou elektronickou upomínku a Účastník se za toto porušení smluvní povinnosti zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 100 ,- Kč. V druhé upomínce Poskytovatel určí náhradní lhůtu k plnění a to nejméně 7 dní. Pokud Účastník nesplní povinnost uhradit dlužnou částku ani
na základě druhé upomínky v náhradní lhůtě k plnění, je Poskytovatel oprávněn odeslat třetí písemnou upomínku a za toto porušení se Účastník zavazuje uhradit
smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.
2.2 V případě, že Účastník poruší povinnosti, a nevrátí zapůjčené zařízení ve lhůtě dle čl. 3.2 písm. h) VOP nebo vrátí nefunkční či jakkoliv
poškozené zařízení nebo zařízení vrátí po sjednané lhůtě, zavazuje se Účastník uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně
zapůjčeného zařízení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.
2.3 V případě, že Účastník poruší ustanovení čl. 3.2 písm. b) VOP a umožní tímto svým jednáním bez předchozího písemného souhlasu
Poskytovatele třetí straně užívání Služeb, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč . Toto ujednání se nedotýká práva
Poskytovatele na náhradu vzniklé škody.
2.4 Účastník se zavazuje uhradit uplatněné sjednané smluvní pokuty nejpozději do dne uvedeného ve výzvě k úhradě.
4 Závěrečná ustanovení
4.1 Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemně dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4.2 Smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.
4.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti pak prvním dnem následujícího kalendářního
měsíce po dni podpisu této Smlouvy.
Zákazník prohlašuje, že:
1.
se seznámil se specifikací objednaných služeb a s Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací společnosti PT Computers s.r.o. pro poskytování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET společností PT Computers s.r.o., tyto obdržel a
bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a zavazuje se Všeobecné obchodní podmínky dodržovat
2.
bere na vědomí, že nedílnou součástí smlouvy je Předávací protokol na poskytování služby PTNet
3.
prohlašuji, že jsem se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů společnosti uvedených na webových stránkách společnosti, ww.ptcomp.cz
4.
bere na vědomí, že provozovatelem sledovani.tv je společnost sledovanitv.cz s.r.o. a služba sledovani.tv se řídí s Všeobecnými podmínkami sledovanitv.cz
s.r.o.,
Dne:

………………………………………

…………………………………….

Poskytovatel

Kontaktní telefonní čísla:
- hlášení případných poruch a problémů telefon servis:
- fakturace, platby
telefon účtárna:

Účastník

775 708 666
245 009 714

Po – Pá : 8:00 – 19:00
Po – Pá : 8:00 – 16:00

So – Ne : 9:00 – 17:00 e-mail: internet@ptcomp.cz
e-mail: uctarna@ptcomp.cz
http://www.ptcomp.cz

