Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací
H17 Networks, s.r.o.
IČO: 27374041
se sídlem Holandská 355/40, 101 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 109254
zastoupený Martinem Vilímovským, jednatelem společnosti
e-mail info@h17.cz
(dále jen „Poskytovatel“)
a
bytem
e-mail
telefon
(dále jen „Účastník“)

R

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.

Předmět smlouvy

1.1

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací Připojení k síti Internet popsanou v čl. 2.1., a závazek účastníka užívat poskytovanou
službu v souladu s podmínkami popsanými v této smlouvě a za poskytovanou službu platit sjednanou cenu.
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Parametry, termíny a ceny služby

2.1

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

Datum zahájení poskytování služby:
Minimální doba trvání v délce:
Cena instalace (bez DPH) :

Pravidelná měsíční cena (bez DPH):
Zúčtovací období:

Způsob fakturace:

Místo zřízení služby:
Download / Upload:

2.2

Poskytovatel je oprávněn každoročně zvýšit ceny sjednané v čl. 2.1. této smlouvy o výši míry inflace dle indexu
průměrné roční míry inflace vyhlášeného Českým statistickým úřadem (či jeho nástupcem) za uplynulý kalendářní rok. Toto zvýšení bude účinné vždy od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude index
průměrné roční míry inflace oficiálně vyhlášen Českým statistickým úřadem. Poskytovatel informuje účastníka
o zvýšení cen zasláním faktury obsahující zvýšenou cenu s odkazem na tuto inflační doložku. Poskytovatel není
povinen této inflační doložky využít; tento postup poskytovatele však nepředstavuje vzdání se práva na využití
inflační doložky v následujících letech.
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Informace pro účastníka

3.1

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.H17.cz.

Nedílné součásti smlouvy

4.1

Podrobné podmínky poskytování služby a práva a povinnosti smluvních stran jsou kromě této smlouvy stanoveny v těchto dokumentech, které tvoří přílohy a nedílné součásti této smlouvy:
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a) Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti H17
Networks, s.r.o. účinné ke dni 1. 1. 2021 (dále jen „Všeobecné podmínky);
b) Technická specifikace služeb elektronických komunikací ze dne 1. 1. 2021;
c) Ceník služeb.

Závěrečná ustanovení

5.1

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem vyplývajícím ze Všeobecných podmínek.

5.2

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být měněna či ukončena v souladu s Všeobecnými podmínkami.

5.3

Podpisem smlouvy účastník potvrzuje, že se s jednotlivými částmi smlouvy a dokumenty uvedenými v čl. 3.1.
seznámil, že s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky v nich uvedené.

5.4

Účastník tímto žádá o zahájení poskytování služeb ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy v případě, že byla tato
smlouva uzavřena distančním způsobem.

5.5

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
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Poskytovatel

Účastník

V Praze dne

V ___________ dne ___.___.______

_________________________

_________________________

H17 Networks, s.r.o.
Martin Vilímovský, jednatel
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