Smlouva číslo:

2021

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Provider (poskytovatel):
Ing. Tomáš Budai
Pětipsy 69
431 53 Pětipsy
IČO: 67843654
DIČ: CZ7708312458

kontaktní adresa:
Ing. Tomáš Budai
Ke křížku 873
330 21 Líně
email: info@PegasNet.cz
tel: +420 776 009 486
www. PegasNet.cz

Uživatel:

Jméno, příjmení / firma PO:
Bydliště / sídlo:
Statutár. orgán (v případě práv. osoby):
Email:

Dat. nar. / IČO:
DIČ:
Funkce:
Telefon:

Adresa instalace (v případě, že se liší od adresy uživatele) / kontaktní osoba (v případě, že se liší od uživatele):

Jméno, příjmení:
Adresa:
Email:

Telefon:

I. Předmět smlouvy
1. Závazek poskytovatele zřídit a poskytovat službu elektronických komunikací pro uživatele dle této smlouvy (dále jen
„služba“), parametrů služeb a všeobecných podmínek, které jsou její nedílnou součástí.
2. Závazek uživatele užívat poskytovanou službu v souladu s všeobecnými podmínkami, technickou specifikací tarifů a touto
smlouvou a platit za to poskytovateli smluvenou cenu.
II. Technická a cenová specifikace služeb
II. a) Připojení k síti internet

Typ připojení: ☐ Plná montáž
☐ Plná dotovaná montáž ☐ Bez montáže ☐ Přechod od kon.
Technologie: ☐ UTP kabel
☐ WiFi 4, 5 (802.11n/ac) ☐ 802.11ad
☐ FTTx
☐ Soukromá (není vyplněno IČO)
☐ Firemní (smlouva na IČO)
☐ PN Byt
☐ PN Byt Maxi
☐ PN Firma kabel
☐ PN WiFi
☐ PN WiFi Maxi
☐ PN Firma WiFi
☐ Důchodce
☐ PN VIP
☐ PN VIP
☐ Měsíční
☐ Roční
☐ Trvalý příkaz (smlouva soukromá/firemní)
☐ Fakturace (smlouva firemní)
☐ Veřejná IP adresa:
GW:
m UTP/FTP kabel s konektory, další zařízení a materiál SN:
Cena základního materiálu:
Cena za montáž:
Konfigurace IP adresy:
DNS: 185.154.60.10
Tarif
Měsíční cena
Roční cena
Poskytnutá sleva
Uvedená cena
PN VIP
S DPH/bez DPH
Rychlost
Maximální
Inzerovaná
Bezně dostupná
Minimální
zvoleného tarifu
Mbps
Mbps
Mbps
Mbsp
Stahování
Odesílání
SMTP (server odchozí pošty):

smtp.pegasnet.cz

☐ Start
☐ Balíček Film
☐ Balíček Český

☐ Základní
☐ Balíček Superbox
☐ Balíček Erotika

Zapůjčení STB:
STB cena a SN:

☐ Arris 4205

II. b) PegasNet TV
☐ Oblíbený
☐ Balíček Sport
☐ Balíček Zpravodaj

☐ Maxi balíček TV
☐ Balíček Dokumentární
☐ Balíček Dětský

☐ Arris 4205BT
☐ Arris 5305W
Aktivace služby u zákazníka:

II. c) Platební podmínky
Ceny jsou uvedeny dle ceníku v den podpisu smlouvy. Veškeré ceny jsou včetně DPH. Zákonná změna DPH má vliv na
výslednou cenu. Změnou ceníku se mění měsíční a roční úhrady v této smlouvě, která je součtem všech poplatků dle ceníku.

Zahájení poskytování služby:
První platba dne:
Splatnost k 20. dni v měsíci (připsání na účtu poskytovatele), platba za aktuální měsíc.
Na účet 2000641421/2010 Fio Banka KS: 0308 VS:
Celková měsíční úhrada:
Roční úhradu je nutné uhradit do
v každém roce
Celková roční úhrada:
Poskytnutá sleva ve výši
je zaúčtována poslední den daného ročního předplacení.
Roční úhrada uhrazena v den montáže:
☐ uhrazeno
☐ uhradí převodem
Doplatek služeb do konce měsíce:
☐ uhrazeno
☐ uhradí převodem
Poplatek za přijímací zařízení v den montáže
☐ uhrazeno
☐ uhradí převodem
Poplatek za instalaci v den montáže:
☐ uhrazeno
☐ uhradí převodem
III. Cena a parametry poskytované služby
Poskytovatel se zavazuje poskytovat elektronickou službu s uvedenou cenou a parametry dle ceníku a technické specifikace
tarifu uvedeného na webových stránkách http://www.pegasnet.cz/dokumenty/. Měsíční nebo roční úhrada trvalým příkazem
je dle splátkového kalendáře, který je uveden v odstavci II. c) této smlouvy, a to konkrétně první platbou, úhradou do
specifikovaného dne v měsíci a opakováním v každém následujícím dalším platebním období.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu
měsíců (dotovaná montáž) / neurčitou (nedotovaná montáž) a nabývá platnosti dnem
podpisu obou účastníků. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí zákonem 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích a dále, pokud právní vztahy nejsou výslovně řešeny, platí, že podkladem pro uzavření smlouvy je dále ust. § 1746
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Smlouvu lze měnit písemně formou číselně označeného dodatku k této smlouvě.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že na obsahu této smlouvy se dohodli, byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Subjektem mimosoudního řešení sporu je dle ustanovení § 20e odst. b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, v oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) a v ostatních sporech
mimo zákon o elektronických komunikacích je subjektem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
5. Součástí smlouvy jsou všeobecné podmínky, technická specifikace tarifů, ceník a informace o ochraně osobních údajů.
Všechny dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele www.pegasnet.cz/dokumenty. Podpisem této
smlouvy uživatel prohlašuje, že se seznámil s předmětnými platnými všeobecnými podmínkami a další smluvní dokumentací,
obsah mu byl vysvětlen, s jejich zněním souhlasí, obsahu porozuměl a bere na vědomí, že se tento smluvní vztah jimi bude řídit.
6. Poskytovatel je oprávněn všeobecné podmínky nebo ceník změnit, o čemž je povinen uživatele nejméně 1 měsíc před
nabytím účinnosti změny informovat. Uživatel je oprávněn takovou změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět
ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude akceptovat. Právo ukončit smlouvu podle
tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy a jejích součástí na základě změny právní úpravy nebo z důvodu,
že změna byla nařízena Českým telekomunikačním úřadem
7. Poskytovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy uživatelem poskytnuty, zavazuje,
že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími právními předpisy.
8. Uživatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to doručením výpovědi ze smlouvy poskytovateli. Pro tento
případ platí, že výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení.
9. Uživatel je povinen vrátit nebo umožnit poskytovateli demontáž veškerého zapůjčeného zařízení do 14 dnů od ukončení
smluvního vztahu, a to ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení. V případě nevrácení ve stanovené lhůtě či vrácení
poškozeného zařízení, bude uživateli neprodleně vystavena faktura se splatností 14 dnů s obsahem nevráceného či
poškozeného zařízení a s cenou uvedenou v odst. II. a) „Cena základního materiálu“ a dle platného ceníku, s čímž uživatel
souhlasí.
10. V případě předčasného ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou (dotovaná montáž) uživatel uhradí náklady spojené
s montáží dle odst. II. a) „Cena za montáž“ a odst. II. b) „Aktivace služeb u zákazníka“.
11. Uživatel, který je zároveň spotřebitelem, je v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo v případě uzavření
smlouvy mimo obchodní prostory poskytovatele dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku oprávněn od této
smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu, a to písemně na adresu kontaktní adresy poskytovatele.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.
V________________ dne: _________2021
Poskytovatel:

Uživatel:

…..........................................
Ing. Tomáš Budai

…..........................................

