Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
KLFREE NETWORKS, s.r.o.

uzavřena dne:

číslo:

se sídlem Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČO: 29051088 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 162967
(dále jen „Poskytovatel“)
a
jméno, příjmení:

dát.nar. /IČO
č.p.

Bytem / se sídlem:
zastoupený:
(dále„Účastník“)

PSČ

e-mail

telefon

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v souladu s ustanovením § 63 a násl. zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Číslo účtu poskytovatele: 2600094433/2010,

VS je:

__________________________________

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací Připojení k síti
Internet, a závazek Účastníka užívat poskytovanou službu v souladu s podmínkami popsanými v této smlouvě a za poskytovanou službu platit sjednanou
cenu.

Parametry, termíny a ceny služby

Smluvní strany sjednávají následující parametry, termíny a ceny služby Připojení k síti Internet, která spočívá v umožnění přístupu k síti Internet:

Tarif Internet

cena za měsíc

Tarif IPTV

cena za měsíc

Pronájem zařízení

cena za měsíc

Kč
Kč
Kč

Poznámka
Jednorázové poplatky

pravidelná cena celkem

Datum zahájení poskytování služby
Místo zřízení služby
Forma úhrady

Kč

zúčtovací období

shodné s trvalým bydlištěm
Bankovním převodem

Veškeré uváděné ceny jsou s příslušnou sazbou DPH

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou / dobu určitou v délce ___ měsíců a může být měněna či ukončena v souladu s VPS.
Poskytovatel upozorňuje účastníka, že:
a) v případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby, přičemž doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet úrovně kvality;
b) rychlost přenosu dat může být ovlivněna sdílenou kapacitou v síti nebo užíváním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v domácí síti;
c) poskytovatel negarantuje specifické parametry přístupu ke všem objektům v síti Internet s ohledem na povahu sítě Internet;
d) poskytovatel neručí za kompatibilitu přijímacích zařízení jiných poskytovatelů;
e) kontakt na služby zákaznické podpory je uveden na www stránkách poskytovatele www.klfree.com;
Podrobné podmínky poskytování služby a práva a povinnosti smluvních stran, jsou kromě této smlouvy stanoveny ve „Všeobecné podmínky služeb
elektronických komunikací a souvisejících služeb poskytovaných společnosti KLFREE NETWORKS, s.r.o.“ účinné ke dni 15. 11. 2017 (dále jen „VPS“)
včetně Ceníku a Specifikace služeb a dalšími přílohami uveřejněnými na internetových stránkách poskytovatele www. klfree.com.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vyplývajícím ze Všeobecných podmínek.
Podpisem smlouvy účastník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi smlouvy a dokumenty seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky v nich uvedené.
Účastník tímto žádá o zahájení poskytování služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy v případě, že byla tato smlouva uzavřena distančním způsobem.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Za KLFREE NETWORKS, s.r.o.
Jméno a příjmení: ________________________________
Datum a místo:

________________________________

podpis: ________________________________________

Účastník:
Jméno a příjmení: __________________________________
Datum a místo:

__________________________________

podpis: ___________________________________________

