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Smlouva o poskytování veřejně dostupné
služby elektronických komunikací
Klientská zóna http://uzivatel.mcnet.cz: číslo smlouvy: 1234567, PIN: 1234
Platbu za internet ve výši XXX,00 Kč provádějte na účet 2200060541/2010
s variabilním symbolem 1234567 a konstantním symbolem 0308.

Uzavřená mezi smluvními stranami:
Poskytovatel:
MCnet, s.r.o., se sídlem J. Opletala 924, 738 01 Frýdek Místek

vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 18136, IČ 25394720, DIČ CZ25394720
tel.: 558 113 444, e-mail: doma@mcnet.cz, bankovní spojení: FIO , 2200060541/2010
… dále jen „Poskytovatel“

Účastník :
kontakní údaje pro fakturaci:
Příjmení a jméno (Název)

Příjmení Jméno

Adresa :

J. Opletala 924, 73801, Frýdek-Místek

Datum narození, (RČ),(IČ)
Telefon :

777 701 717

e-mail :

info@mcnet.cz

Kontaktní údaje o místě instalace :
Příjmení a jméno (Název)

Příjmení Jméno

Patro , Byt číslo

,

Adresa

J. Opletala 924, 73801, Frýdek-Místek

… dále jen „Účastník“
1. Předmět smlouvy
A. Předmětem této Smlouvy je poskytování služby elektronických komunikací (dále jen „Služba“) - přístupu k síti Internet,
zprostředkování konektivity k síti Internet, případně zprostředkování služby IPTV , služby VoIP, VoGSM a jiné.
B. Účastník pro přístup využívá vlastní prostředky výpočetní techniky a zajišťuje napájení koncových zařízení sítí elektronických
komunikací, která jsou ve vlastnictví Poskytovatele a na kterých Poskytovatel předává Službu Účastníkovi. Pokud
Poskytovatel zřídí rozvody sítí elektronických komunikací ke koncovému zařízení v budově Účastníka, Účastník podpisem této
Smlouvy souhlasí s umístěním výše uvedených rozvodů.
C. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi telekomunikační službu Internet a Účastník se
zavazuje platit cenu za poskytování této Služby.
D. Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny v odstavci 2. této smlouvy
a dále ve Všeobecných podmínkách poskytování služeb společností MCnet, s.r.o., které jsou umístěny na stránkách
www.mcnet.cz a www.internet-frydek-mistek.cz
E. V případě rozporu mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:
 Smlouva o poskytování služby
 Všeobecné podmínky poskytování služby
2. Specifikace připojení a služby-tarifu
A. Adresa a místo koncového bodu Služby (tj. ukončení přístupového okruhu spravovaného poskytovatelem) je uvedena
v záhlaví jako „místo instalace“.
B. Přístupový okruh bude zajištěn prostřednictvím sítě firmy MCnet s.r.o. a partnerů. Bude ukončen na adrese specifikované
v odstavci 2.A rozhraním Ethernet, konektorem RJ45.
C. Množství přenesených dat není nijak omezeno.
D. Podrobná specifikace Služeb a informace o doplňkových službách jsou uveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele
nebo je lze získat přímo u Poskytovatele.
E. Pokud není dohodnuto jinak, bude Účastníkovi přidělena 1 IP adresa.
F. Informace o službě – sjednaný tarif: Internet 100M/100M
3. Termín spuštění služby a servisu a délka trvání služby
A. Termín spuštění Služby je stanoven na den podpisu Smlouvy, pokud není stanoveno jinak.
B. Poskytovatel má právo posunout termín v případě komplikací s výstavbou spoje do objektu Účastníka způsobených
technickými problémy nebo počasím. V takovém případě má Poskytovatel povinnost Účastníka včas informovat.
C. Datum spuštění Služby
: XX.X.2016
D. Služba bude fakturována od : XX.X.2016
E. Fakturační období
: měsíčně
F. Smlouva se uzavírá na
: Smlouva na dobu neurčitou .
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G. Účastník se zavázal využívat službu s tím, že výpověď může podat nejdříve po uplynutí 18 měsíců.
H. Minimální doba trvání závazku je do XX.X.2017
I. Smlouvu na dobu neurčitou mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a
musí být doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem.
J. Smlouva na dobu určitou automaticky přechází ve smlouvu na dobu neurčitou, není-li poskytovatelem vypovězena.
K. Výpovědní doba této Smlouvy vždy činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
byla výpověď doručena druhé straně.
4.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

5.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Cena Služby a platební podmínky
Poskytovatel zahájí poskytování Služby dnem úhrady zřizovacího poplatku a první měsíční paušální ceny.
Po zřízení Služby bude fakturován jednorázový zřizovací poplatek podle ceníku.
Výše zřizovacího poplatku je 1,21 Kč (s DPH)
Účastník využívá tarif Internet 100M/100M s cenou celkem XX,00 Kč s DPH za měsíc.
Cena za Službu je splatná vždy k prvnímu dni v daném měsíci.
Sjednané fakturační období je měsíčně.
Faktura na Službu bude vystavena po zaplacení služby v daném měsíci a bude k dispozici v klientské zóně MCnet s.r.o.,
na adrese http://uzivatel.mcnet.cz
Faktury budou Účastníkem hrazeny z účtu: vedeného u: na účet Poskytovatele dle záhlaví smlouvy.
Platební podmínky se řídí Obchodními podmínkami.
V případě, že pravidelná úhrada za Službu nebude provedena do data splatnosti faktury, bude poskytování služby přerušeno.
Pokud dojde k přerušení užívání Služby delší než 2 měsíce, bude služba deaktivována a Poskytovatel bude účtovat za
obnovení služby jednorázový poplatek 250,- Kč bez DPH.
Závěrečná ustanovení
Na základě požadavků některé ze smluvních stran mohou být ke smlouvě vypracovány dodatky, které budou číslovány.
Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemně.
Účastník je povinen dodržovat ustanovení Smlouvy, Obchodních podmínek, obecně závazné právní předpisy České republiky
a jednat v souladu s dobrými mravy.
Účastník není oprávněn postupovat třetím osobám přístupové údaje pro využívání Služby ani distribuovat Službu třetí straně.
Účastník je povinen učinit odpovídající opatření k zachování přístupových údajů v tajnosti. V případě porušení je účastník
povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč bez DPH za každý prokazatelně zjištěný případ.
Účastník se zavazuje poskytnout Poskytovateli přístup ke konfiguraci a umístění koncového zařízení.
Za poskytovanou Službu je Účastník povinen Poskytovateli platit dohodnutou cenu.
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží Účastník a jedno vyhotovení Poskytovatel.

6. Neposkytování Služby
A. Poskytovatel je povinen poskytovat Službu za podmínek uvedených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách.
B. Neposkytování Služby se řídí zněním platných Obchodních podmínek společnosti MCnet s.r.o., které jsou volně dostupné na
webových stránkách: www.mcnet.cz a www.internet-frydek-mistek.cz
C. Účastník má možnost nahlásit neposkytování služby několika způsoby. Osoba, která nahlašuje poruchu, uvede základní
informace o poruše, a to: - identifikační údaje Účastníka (dle smlouvy); - jméno a kontakt ohlašovatele (pokud to není přímo
účastník), - identifikaci místa neposkytnutí Služby, - orientační rozsah závady.
Kontakty pro nahlášení poruch Poskytovateli v pracovní dny od 07:30 do 16:30 hodin:
Telefon
+420 558 113 444 nebo +420 558 441 212
e-mail
doma@mcnet.cz
www stránky
http://www.mcnet.cz nebo http://uzivatel.mcnet.cz
sms brána
+420 797 971 433
7. Prohlášení účastníka
Potvrzuji, že jsem se seznámil s popisem sjednané Služby dle článku 2. této Smlouvy, Obchodními podmínkami
Poskytovatele, a že všechny mnou uvedené údaje v této Smlouvě jsou pravdivé a úplné.
8. Poznámky : .

..............................................................
Podpis účastníka služby
Dne : XX.X.2016

..............................................................
Podpis oprávněného zástupce poskytovatele
zpracoval: Tvrdý Pavel
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