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1. SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel

jēĂƐƚŶŝĐŬĠēşƐůŽ

.

Alexandr Kubíček - Kdyne::NET, Družstevní 580, 345 06 Kdyně
IČ: 73470503, DIČ: CZ7710271778

Účastník
Jméno a příjmení / Obchodní jméno:
Adresa zřízení služby:

Adresa trvalého pobytu / Fakturační adresa:

VWHMQiMDNR]ĝt]VOXæE\

čp.:
PSČ:

Město:

Podlaží:

Číslo bytu:

čp:
PSČ:

Město:

IČ:

Telefon:

DIČ:

Email:
Rodné číslo / datum narození:

Číslo OP / pasu:
Osoba oprávněná k jednání za subjekt:

Účastník je povinen informovat Poskytovatele o každé změně údajů uvedených ve Smlouvě (zejm. adresy, telefonního čísla, emailu a údajů
důležitých pro platbu poplatků za služby atd.) a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů od data změny. Na změny, o kterých nebude
Poskytovatel v souladu se Smlouvou informován, nemůže a nebude Poskytovatel brát ohled.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně dostupné služby elektronických komunikací, dle zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, specifikované v čl. 3.1. této Smlouvy, Protokolu o předání přípojky do provozu, popřípadě dle dalších
příloh tohoto dokumentu.
2.2. Účastník se zavazuje užívat veškeré poskytované služby v souladu s touto Smlouvou a Všeobecnými podmínkami poskytování služeb
(
dále jen VOP ) a řádně a včas platit sjednanou cenu specifikovanou v čl. 3.3. této Smlouvy.
2.3. Aktuální nabídky služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou dostupné na adrese http://kdyne.net.
2.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou užívání specifikovanou v čl. 3.1. Výpovědní lhůta této Smlouvy je specifikována
v čl. 3.2. a začíná běžet prvním dnem následujícho měsíce od data podání výpovědi.
2.5. Předčasné ukončení Smlouvy ve lhůtě minimálního měsíčního plnění, specifikovanou v čl. 3.1. - "minimální doba užívání" je zpoplatněno
částkou uvedenou v čl. 3.2. - "poplatek za předčasné ukončení Smlouvy", které je v souladu s §63 odst.1 písm. p) Zákona o elektronických
komunikacích.
2.6. Účastník je oprávněn dle §1829 zák. 89/2012 Sb. od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu a to písemně nebo osobně na
adrese kontaktního místa Poskytovatele uvedeného v zápatí této Smlouvy. Účastník je povinen vrátit Poskytovateli veškerá zařízení,
nepoškozená, která jsou specifikována v čl. 3.4. a zaplatit poplatek za montáž dle aktuálního Ceníku.

3. SPECIFIKACE SLUŽEB, CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ ZÁVAZEK
3.1. Tarif / jednorázové platby / předplatné / minimální doba užívání
Služba: Internet - tarif:

žádný

Služba: IPTV :

žádný

Maximální rychlost:

7d+50h+NP+

O
HBO

Dětský

Sport

Mbit/s

( Do/Up )

žádný

Balíček

DOKU

Tématické balíčky:

N a N/ N a N

HBO M

Filmy

Fbox

Filmový

Dokument

Ostatní služby:

2 4

Minimální doba užívání:

měsíců

Vratná kauce na služby:

1 Kč

Jednorázová cena za instalaci:

-

Rozdíl z plné ceny:

1

Kč/měsíc

Kč

Pronájem zařízení:

Kč

Zvýhodněná cena za instalaci:

3.2. Smluvní a ostatní poplatky / výpovědní lhůta
Smluvní poplatek z prodlení:
Změna tarifu na nižší:

0

,

1 0 %/den

Výpovědní lhůta:

1

měsíců

prodloužení min.doby užívání o 6 mĢsícƽ

Poplatek za reaktivaci omezené služby
z důvodu pozdních úhrad:
3 6 0

Kč

Jedna pětina součtu měsíčních plateb zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů
Poplatek za předčasné
spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek,
ukončení Smlouvy:
tj. položka čl. 3.4. - "rozdíl z plné ceny". Nárok Poskytovatele na úhradu vzniká dnem ukončení Smlouvy a je splatný do
14 dnů od data ukončení Smlouvy. Úhradou uvedených nároků není dotčena povinnost Účastníka vrátit veškerá
zapůjčená zařízení nepoškozená.

3.3. Platební údaje
Bankovní účet:

Variabilní symbol:

Datum splatnosti:

. dne

aktuálního

Způsob fakturace:

PčVtÿQč

SĝHGSODWQpPčVtFĥ

Kontaktní místo

Školní 771, 345 06 Kdyně

následujícího

- 2 0 0 0

měsíce

SĝHGSODWQpPčVtFĥ

- 2 0 0 0

Specifický symbol:

0 Kč

Částka:
První platba do dne:

.

.

Kontakty

Tel: +420 777 551 745

www.widetech.cz

Provozní doba: ÚT a ČT 13h-17h

helpdesk@widetech.cz

Smlouva o poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
3.4. Předaná zařízení
Název zařízení:

Výrobní číslo / MAC:

Zápůjčka
p j
zaříz.:

Cena:

žádné

ANO

NE

0

Kč

žádné

ANO

NE

0

Kč

žádné

ANO

NE

0

Kč

ANO

NE

Kč

4. CENY SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY, ZÁPŮJČKY, DALŠÍ USTANOVENÍ
4.1. Pravidelná měsíční cena se účtuje vždy za období uvedené v čl.3.3. této Smlouvy. Datum vystavení je 1. dne v aktuálním/následujícím měsíci (
dle čl. 3.4. položka "datum splatnosti" ), datum splatnosti je 25. dne v aktuálním/následujícím měsíci ( dle čl. 3.4. položka "datum splatnosti" ).
Mezní termín pro úhradu je k poslednímu dni měsíce, po kterém může dojít k automatickému omezení dostupných služeb přípojky. Veškerá
fakturace probíhá elektronicky. Faktury se rozesílají jako PDF dokument v příloze e-mailu z fakturační adresy fakturace@kdyne.net.
4.2. Platba je přijímána bezhotovostně na bankovní účet uvedený na faktuře, nebo hotově na kontaktním místě Poskytovatele v pracovní době,
která je uvedena v zápatí tohoto dokumentu. Pro bezhotovostní platbu jednorázovým či trvalým příkazem Účastník bere na vědomí, že je NUTNÉ
zadat variabilní a specifický symbol, který je vypsán v čl. 3.3., jinak nebude možné správně identifikovat platbu a Účastník se tak vystavuje
možnému riziku upomínkování.
4.3. Pravidelná měsíční platba nebo předplatné se po uplynutí smluveného období odvíjí od aktuálního ceníku služeb. Do této doby zůstávají
neměnné i v případě změn v Ceníku. Změna tarifu je možná pouze po dohodě s Poskytovatelem. O této změně bude sepsán dodatek této Smlouvy.
4.4. Účastník zaplatí Poskytovateli vzniklé náklady servisního technika při zásahu, k němuž došlo na základě požadavku Účastníka a který se
následně ukázal jako neopodstatněný, tj. porucha prokazatelně nebyla shledána ve službě poskytované Poskytovatelem. Částka za servisní zásah
se odvíjí od aktuálního Ceníku servisních služeb. Veškeré servisní zásahy u Účastníka, kdy je závada na straně Poskytovatele, či došlo k poškození
zapůjčeného zařízení vyšší mocí, jsou ZDARMA.
4.5. V případě, že Účastník bude v prodlení plateb je Poskytovatel oprávněn omezit přístup ke službám do doby, než budou veškeré pohledávky
uhrazeny. Poskytovatel je oprávněn účtovat smluvní poplatek uvedený v čl. 3.2. - "smluvní poplatek z prodlení" a "poplatek za reaktivaci služby". V
případě omezení služeb je Poskytovatel oprávněn účtovat poplatek za reaktivaci přípojky, který je uveden v čl. 3.2.
4.6. Poruší-li Účastnik ustanovení čl. 2.2., je Poskytovatel oprávněn odeslat Účastníkovi dvě upozornění na prodlení plateb, která jsou zaslána
elektronicky a jsou zdarma. V případě, že neproběhla náprava ze strany Účastníka a prodlení plateb trvá, je Poskytovatel oprávněn odeslat třetí
upomínku písemnou formou na adresu odběrného místa Účastníka, která je zpoplatněna částkou 100,- Kč a kde je stanovena náhradní lhůta
plnění. Nedojde-li ke splnění povinnosti Účastníka uhradit vzniklé pohledávky, je Poskytovatel oprávněn zaslat poslední, předžalobní upomínku pokus o smír, která je zpoplatněna částkou 500,- Kč. Neprojeví-li Účastník dostatečnou součinnost při řešení prodlení plateb, je Poskytovatel
oprávněn vymáhat pohledávku soudní cestou.
4.7. V případě, že Účastník poruší ustanovení v čl. 2.6. nebo čl. 3. a nevrátí veškerá zapůjčená zařízení Poskytovateli nebo vrátí-li nefunkční, či
jakkoliv poškozená, zavazuje se Účastník uhradit smluvní pokutu ve výši ceny zařízení. Účastník bere na vědomí, že cena zařízení je
specifikována v čl. 3.4. - "předaná zařízení".
4.8. Poruší-li Účastník ustanovení čl. 4.4.10 VOP a umožní tak bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele užívání služby třetí straně,
zavazuje se uhradit pokutu ve výši 2000,- Kč. Porušení tohoto ustanovení je bráno jako hrubé porušení podmínek využívání služby a Poskytovatel
si vyhrazuje právo okamžité výpovědi Smlouvy. Není dotčeno právo Poskytovatele na úhradu veškerých pohledávek za poskytnuté služby, včetně
úhray poplatků za předčasné ukončení Smlouvy a vrácení všech zapůjčených zařízení.
4.9. Účastník se zavazuje uhradit uplatněné sjednané smluvní pokuty a poplatky nejpozději do dne, který je uveden ve výzvě k úhradě nebo jiných
dokumentech.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb, které jsou
nedílnou součástí této Smlouvy a jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele na adrese http://kdyne.net, v sekci podpora ->
dokumenty.
5.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Po jejím podpisu každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5.3. Účastník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem Smlouvy a Všeobecných podmínek poskytování služby dle čl. 5.1 a tuto skutečnost
stvrzuje svým podpisem.
5.4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, který je uveden v záhlaví této Smlouvy.
5.5. Účastník uděluje Poskytovateli oprávnění ke zpracování svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v souladu s VOP.
5.6. Účastník podpisem Smlouvy stvrzuje, že převzal zařízení specifikovaná v čl. 3.4. této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Poskytovatel

Kontaktní místo

jēĂƐƚŶşŬ

Kontakty

Školní 771, 345 06 Kdyně

Tel: +420 777 551 745

Provozní doba: ÚT a ČT 13h-17h

helpdesk@widetech.cz

www.widetech.cz

