Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
Smlouva číslo 2021…........

1. Smluvní strany
Na straně jedné:
Provozovatel služby Scerio.net (dále jen „Provozovatel“ nebo „Poskytovatel“)

Tomáš Zelenka

Drozdov, PSČ: 267 61

IČ: 75142589

Bankovní spojení:

DIČ: CZ9002040663

2401427063/2010

Mobil: 777 999 566

Web: www.scerio.net

Drozdov 258

E-mail: info@scerio.net

Na straně druhé:
Uživatel služby Scerio.net (dále jen „Uživatel“)

Jméno uživatele:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Rodné číslo:

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem je zprostředkování přístupu do sítě Internet pomocí
služby Scerio.net (dále jen „služba Scerio.net“), a to na základě zákona č. 89/2012. Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
v platném znění a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění a za podmínek stanovených touto
smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služby Scerio.net (dále jen „VOP Scerio.net“).
2.2. Poskytovatel se zavazuje Uživateli poskytnout službu Scerio.net a Uživatel se zavazuje za tuto službu hradit Poskytovateli cenu
dle čl. 4. této smlouvy.

3. Přílohy smlouvy
3.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou VOP Scerio.net, Technická specifikace služeb, Ceník a Informace o nakládání s osobními údaji.

4. Cena za poskytování služby Scerio.net
4.1. Parametry tarifu včetně cen jsou specifikovány v Ceníku na internetových stránkách Poskytovatele.

Tarif:

Rychlost:

Cena v Kč:

4.2. Cena na základě zvoleného tarifu je splatná k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž byla služba Scerio.net dle
zvoleného tarifu poskytována. Jako variabilní symbol plateb je Uživatel povinen používat číslo své smlouvy při platbě trvalým
příkazem či složenkou. V případě platby paušálu na základě daňového dokladu (faktury) je variabilním symbolem číslo daňového
dokladu (faktury).
4.3. Uživatel se zavazuje uhradit instalační a aktivační poplatek ve výši ……... Kč spolu s první paušální platbou.
4.4. Provozovatel tímto poskytuje dle VOP Scerio.net Uživateli slevu ve výši ……... Kč tato sleva se odečte od první paušální platby.

5. Konfigurace
IP adresa:

Brána:

Jiné:

Maska: 255.255.255.0

DNS 1: 10.0.1.1

SMTP: s1.scerio.net

DNS 2: 10.0.6.1

6. Doplňkové služby
Služba

Popis služby

Cena / měsíc

7. Další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele
7.1. Poskytovatel je povinen odstranit závažnou závadu v připojení k síti Internet, je-li tato v jeho moci, ve lhůtě tří pracovních dnů
počínající ode dne následujícího po dni, kdy byla závada Uživatelem nahlášena. Závadu menší závažnosti je povinen Provozovatel
odstranit ve lhůtě jednoho týdne, počínající ode dne následujícího po dni, kdy byla závada nahlášena.
7.2. Uživatel má právo v případech zjištění trvalého a podstatného snížení kvality poskytování služby Scerio.net nebo jeho
přerušení požadovat na Poskytovateli kompenzaci dle VOP Scerio.net.
7.3. Uživatel nesmí poskytovat jako další poskytovatel službu přístupu k síti Internet třetím osobám bez písemného souhlasu
Poskytovatele. V případě porušení tohoto bodu je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli ušlý zisk, který mu tímto vznikl.
7.4. Poskytování služby Scerio.net je možné dočasně přerušit za podmínek VOP Scerio.net, přičemž po tuto dobu nenáleží
Provozovateli odměna za poskytování těchto služeb.

8. Trvání a ukončení smlouvy
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
8.2. Smlouva může být ukončena:

a)

písemnou dohodou smluvních stran;

b)

písemnou výpovědí každé ze smluvních stran ve výpovědní lhůtě 30 dní; lhůta počíná běžet doručením výpovědi druhé
straně;

c)

písemným odstoupením každé ze smluvních stran z důvodů uvedených ve VOP Scerio.net.

9. Společná a závěrečná ustanovení
9.1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne podpisu poslední ze smluvních stran.
9.2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou očíslovaných dodatků, a to na základě
souhlasných stanovisek obou smluvních stran.
9.3. Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatným nebo nevykonatelným, zůstává smlouva jako celek v platnosti,
přičemž za neplatnou nebo nevykonatelnou bude považována pouze ta její část, které se důvod neplatnosti nebo nevykonatelnosti
přímo týká. Smluvní strany se zavazují toto/tato ustanovení nahradit či doplnit novou smluvní úpravou tak, aby smysl a účel této
smlouvy při respektování vůle smluvních stran zůstal zachován.
9.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Pokud nebude dosaženo dohody,
rozhodne na návrh některé ze smluvních stran příslušný soud.
9.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a dále prohlašují, že tato smlouva
byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V…………………….., dne ………….

V…………………….., dne ………….

_______________________________

_______________________________

Tomáš Zelenka, Provozovatel

Uživatel

