MARSNET
ČÍSLO SMLOUVY

poskytovatel bezdrátového připojení k internetu

(variabilní symbol)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

POSKYTOVATEL:

UŽIVATEL:

Marsnet s.r.o.

Jméno / Firma:

Revoluční 349, 664 53 Újezd u Brna

Ulice:

94778 C, Krajský soud v Brně

PSČ Obec:

IČ/DIČ: 05334861/CZ05334861

IČ/DIČ (dat. narození):

neplátce DPH

Kontaktní osoba:

Banka: Fio Banka, č.ú. 2701054529/2010
Eduard Gregor, jednatel společnosti

ADRESA PŘIPOJENÍ: V případě, že se neshoduje s kontaktní adresou.
Obec:

marsnet@seznam.cz, +420 604 685 582

Ulice:

PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat Uživateli telekomunikační služby v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, jejích přílohách a Všeobecných
podmínkách, poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Poskytovatele. Uživatel se pak zavazuje za sjednané služby řádně a včas platit
Poskytovateli.
CENA A SPECIFIKACE SLUŽEB:
Poskytovanou službou se rozumí neomezené internetové připojení dle níže zvoleného tarifu Uživatelem, dostupné 24 hodin denně za uvedený měsíční paušál.

ZVOLENÝ
TARIF

☐ N1
☐ N2
☐ N3
☐ N4
☐ N5
☐ 2022N6
☐ 2022N7
☐ Individual

CENA

100 Kč
200 Kč
250 Kč
300 Kč
350 Kč
400 Kč
450 Kč

Maximální /
Inzerovaná rychlost
Mbit/s

Běžně dostupná
rychlost
Mbit/s

Minimální rychlost
Mbit/s

stahování/odesílání

stahování/odesílání

stahování/odesílání

1/1
5/2
8/2
12/3
16/3
25/7
35/10

0,6/0,6
3/1,2
4,2/1,2
7,2/1,8
9,6/2,1
15/4,2
21/6

0,3/0,3
1,5/0,6
2,4/0,6
3,6/0,9
4,8/0,9
7,5/2,1
10,5/3

Specifikace rychlosti služeb přístupu k internetu je uvedena na www.marsnet.cz/dokumenty
Cena je konečná - neúčtují se žádné další poplatky za přenesená data nebo čas využitý k připojení. Smlouva je bez závazku - na dobu neurčitou.
INSTALAČNÍ PRÁCE – ZŘIZOVACÍ POPLATEK
Inst. a zapůjčení přijímací jednotky*
Instalace a nastavení síťové karty

zdarma
☐ANO / ☐NE
☐ANO / ☐NE

Veřejná IP
Konfigurace PC

☐ANO / ☐NE
☐ANO / ☐NE

Výše specifikovaná cena za zvolený tarif bude Uživatelem hrazena měsíčně za uplynulé období vždy do 10. dne v následujícím měsíci, a to na výše uvedený bankovní účet
Poskytovatele.
* V případě kladného zatržení položky „Instalace a zapůjčení přijímací jednotky“, je přijímací zařízení součástí ceny služby, a podpisem této smlouvy Uživatel potvrzuje jeho převzetí.
Toto zařízení je majetkem Poskytovatele a při ukončení této smlouvy je Uživatel povinen toto vrátit Poskytovateli, resp. umožnit Poskytovateli jeho demontáž. Pokud k navrácení
nedojde, je Poskytovatel oprávněn vyfakturovat pořizovací cenu tohoto zařízení Uživateli.
UŽIVATEL JE OPRÁVNĚN
reklamovat vady poskytované služby včetně odchylek nebo vyúčtování ceny služeb, a to písemně na adrese poskytovatele případně emailem na adtese marsnet@seznam.cz.
Reklamace je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby a/nebo ode dne doručení vyúčtování ceny za
služby, jinak právo zanikne. Ujednání uvedená v této smlouvě nebo ve smlouvě o nájmu či výpůjčce zařízení mají v případě rozporu přednost před ustanoveními VOP. Uživatel, který
je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb či jiné uzavřené smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů je pro oblast služeb elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), pro oblast ostatních poskytovaných služeb (např. nájem a výpůjčka
zařízení) a pro případ prodeje zařízení je tímto subjektem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zprovoznění datového okruhu pro přístup Uživatele do sítě
Internet prostřednictvím uzlu Poskytovatele. Každý z účastníků smlouvy je oprávněn smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba u smluv bez závazku činí 1 (jeden) měsíc a počíná
běžet od prvního dne po doručení výpovědi druhému účastníkovi smlouvy. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami Poskytovatele. Právní vztahy
v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající se řídí českými právními předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem, resp. Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními
zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických telekomunikacích v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva byla uzavřena přijetím návrhu Uživatele. Uživatel prohlašuje, že
převzal Všeobecné podmínky a plně rozumí jejich znění, které se zavazuje dodržovat a též prohlašuje, že převzal příslušné materiály a informace týkající se provozu sítě
Poskytovatele, které bere na vědomí. Uživatel současně prohlašuje, že souhlasí s instalací provedenou technikem Poskytovatele. Jakékoliv změny ve Smlouvě budou sepsány
písemně formou dodatku. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné
obchodní podmínky společnosti Marsnet s.r.o., cena za službu uvedená v této smlouvě, ceník ostatních služeb a specifikace rychlosti služeb přístupu k internetu, dodatek ke
smlouvě ve kterém je uveden zapůjčený hardware, pokud byl Uživateli Poskytovatelem zapůjčen.

V ……………………………………………….. dne ………………………………………..

Marsnet s.r.o.

…………………………………………………
poskytovatel
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………………………………………………..
uživatel

