Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb,
Smlouva o Veřejné IP
Smlouva č.
uzavřená mezi
Poskytovatelem:

Uživatelem:

Obcí Lánov, zastoupenou
starostou ing. Jiřím Vanclem
IČO: 00 278041
DIČ: CZ 00278041
Tel./Fax: 499 432 220
E-mail: obec@lanov.cz

Jméno, příjmení :
Adresa :
,
RČ:
IČO:
DIČ:
Adresa připojené nemovitosti:
Tel.:
E-mail:
Služba spuštěna: 0.1.1900

I.

Vznik smluvního vztahu

1) Služba je poskytována na základě Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem (Obecní úřad
Lánov) a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen Účastník).
2) Smlouva obsahuje identifikační údaje smluvních stran, kontaktní osobu, specifikaci služby,
cenu, dobu trvání, datum zahájení služby, podpis smluvních stran.

II.

Změna smlouvy

1) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

III.

Trvání smlouvy

1) Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak.
2) Smluvní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran – písemnou formou, odstoupením
od smlouvy, uplynutím doby, smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
3) Každá se smluvních stran je oprávněna i bez udání důvodu Smlouvu vypovědět. Výpovědní
lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvního dne měsíce, který následuje po doručení písemné
výpovědi druhé smluvní straně, není-li dohodnuto jinak.
4) Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služby VIP v případě, že Účastník porušil
některá ustanovení těchto všeobecných podmínek.
5) Je-li účastník v prodlení s úhradou s placením ceny za službu VIP delším než 30 dní, je
Poskytovatel oprávněn pozastavit nebo přerušit poskytování služby VIP až do doby úplného
zaplacení dlužné částky.
6) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže Účastník ve lhůtě 15 dní od přerušení
poskytování služby VIP neodstranil příčiny, pro které byla služba VIP přerušena.
7) Ukončením smluvního vztahu není Účastník zbaven povinnosti zaplatit Poskytovateli ceny za
poskytnuté služby VIP a jiné výkony poskytnuté až do doby ukončení smluvního vztahu, ani
odpovědnosti za případné škody způsobené Poskytovateli.

IV.

Cena a platební podmínky

1) Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli za služebu VIP poplatek ve výši 50,- Kč (slovy:
padesát korun českých) měsíčně, který je splatný čtvrtletně (150,- Kč), vždy k 20 dni prvního
měsíce kalendářního čtvrtletí (20.1., 20.4., 20.7., 20.10.). Platbu bude uživatel poukazovat
(příkazem z vlastního účtu, složením hotovosti na pokladně ČSOB, poštovní poukázkou) na
účet majitele č. 133666148/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Vrchlabí tak , aby nejpozději

ve výše uvedený termín byl poplatek na tento účet připsán. platbu identifikuje uživatel
variabilním symbolem, který tvoří IČO, rodné číslo zákazníka. Platba v hotovosti k rukám
majitele je s výjimkou plateb ve smlouvě výslovně uvedených vyloučena.
2) Účtovaná částka se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na účet
peněžního ústavu Poskytovatele.

V.

Práva a povinnosti Poskytovatele

1) Poskytovatel se zavazuje zřídit a poskytovat službu VIP.
2) Pokud bylo možno službu VIP využít je částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro
závadu technického rázu na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady.
3) Poskytovatel může dočasně přerušit nebo omezit poskytování služby VIP v případě
nezbytných úprav technického zařízení, měření nebo odstraňování poruch.
4) Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti, které budou Poskytovateli
známy, oznámí Poskytovatel Účastníkovi nejméně 24 hodin předem.
5) Poskytovatel neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnosti služby VIP v případech,
kdy k nim došlo následkem neodborného nebo neoprávněného zacházení že strany Účastníka.
6) Poskytovatel je oprávněn zamezit v šíření dat, která Účastník šíří v rozporu se Smlouvou,
právními předpisy a Všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.
7) Poskytovatel má právo kontroly připojeného koncového zařízení.
8) Pokud bude zjištěno při odstraňování závad nebo poruch, že tato závada nebo porucha vznikla
na zařízení Účastníka, má poskytovatel právo na úhradu vzniklých nákladů.
9) Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených zpráv (dat).
10) Poskytovatel je povinen dodržovat telekomunikační tajemství.

VI.

Práva a povinnosti Účastníka

1) Účastník má právo na zřízení služby a nerušené užívání služby VIP.
2) Účastník je povinen bezodkladně po vyzvání Poskytovatele zřízení služby VIP převzít.V
případě, že Účastník odmítne zřízení služby převzít, má se za to, že Účastník službu VIP
převzal k datu, kdy k tomu byl vyzván.
3) Účastník je povinen za poskytnutou službu řádně a včas zaplatit.
4) Účastník se zavazuje bezodkladně ohlásit Poskytovateli veškeré závady vzniklé na zařízení
Poskytovatele.
5) Účastník nesmí využívat služby VIP k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným
rozesíláním nevyžádaných dat.
6) Účastník se zavazuje provést veškerá opatření potřebná proti zneužití služby VIP. Účastník je
odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde.
7) Účastník je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu oznamovat Poskytovateli písemně
všechny identifikačních a jiných údajů (změna jména, adresy, jméno firmy).

V Lánově dne: 24. ledna 2007

..................................................................
majitel

..................................................................
uživatel

