SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
(Dále jen „Smlouva“)

Poskytovatel:
LuckyNet s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1
370 01, České Budějovice
IČ: 280 78 993 / DIČ: 280 78 993
zapsaná v OR vedeného KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 15992
Jednatel: Lukáš Čásári
Tel.: +420 389 600 720
Internet: info@luckynet.cz; www.luckynet.cz
Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 209634215/0300

Účastník:

Číslo smlouvy:
Počet stran:

Jméno a příjmení:
Fakturační adresa:
Korespond. adresa:
Rodné číslo:
Tel.:
e-mail:
Místo připojení:

4

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu (dále jen "Smlouva")
1. Obsah smlouvy
Poskytovatel se zavazuje Účastníkovi zřídit a poskytovat přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací, a to veřejně dostupné telefonní službě, a
Účastník se zavazuje za služby Poskytovatele zaplatit odměnu.

2. Služba
Předmětem této smlouvy je poskytování veřejně dostupné telefonní služby VoIP na adrese:
Přidělené číslo/a:

3. Cena a její vyúčtování
Dle aktuálního Sazebníku volání LuckyNet s.r.o. cena za sjednanou službu činí 50,- Kč měsíčně bez DPH. Uvedená cena zahrnuje kredit ve výši 50,- Kč bez DPH,
který je možno vyčerpat voláním, nevyčerpaný kredit se nepřevádí do dalšího období. Ceny volání se řídí aktuálním Sazebníkem volání LuckyNet s.r.o. Účastník je
povinen uhradit za poskytnutou službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této služby. Smluvní strany se dohodly na délce zúčtovacího období 1 kalendářní měsíc.
Účastník za poskytnuté služby žádá o poskytování vyúčtování ceny podle:
druhu služby
souhrnné vyúčtování ceny jednou položkou
Smluvní strany se dohodly, že Účastníkovi bude vyúčtování ceny předkládáno:

elektronicky na jeho e-mailovou adresu ZDARMA
v listinné podobě na jeho korespondenční adresu dle ceníku

Pro případ prodlení s úhradou ceny si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 13 % p.a.

4. Doba a způsoby ukončení
Smlouva se sjednává na dobu 24 měsíců a uplynutím sjednané doby se mění na dobu neurčitou, pokud některá ze smluvních stran nejpozději 15 dnů před uplynutím
sjednané lhůty nedoručí druhé smluvní straně sdělení o jeho nezájmu o další poskytování služeb sjednaných Smlouvou. Poskytovatel je povinen informovat Účastníka
způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti Smlouvy obsahující ujednání o automatickém
prodloužení Smlouvy, o možnosti a způsobu, jak ukončit Smlouvu. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí doručenou druhé straně bez uvedení důvodu s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího, ve kterém výpověď byla doručena druhé smluvní straně. Výpověď Účastníka musí být
podepsána s úředním ověřením a bude dále obsahovat: (a) datum a místo sepsání výpovědi, (b) číslo Smlouvy, (c) jméno a příjmení nebo název obchod-ní společnosti,
(d) rodné číslo nebo IČ, (e) důvod podání výpovědi, (f) korespondenční adresa v případě stěhování a (g) Podpis smluvní strany, která službu vypovídá. Pokud v
písemné výpovědi nebudouuvedeny údaje (c),(d) a (g), výpověď se má za neplatnou.

5. Smluvní pokuty
Smluvní strany si pro případ prodlení s úhradou ceny za službu sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

6. Součásti Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou aktuální Všeobecné podmínky telefonní služby LuckyNet s.r.o., Sazebník volání LuckyNet s.r.o. a Ceník zboží a služeb LuckyNet
s.r.o. Účastník prohlašuje, že mu uvedené dokumenty byly před podpisem této smlouvy dodány, s jejich obsahem se seznámil a svým podpisem této Smlouvy s nimi
projevuje souhlas. Aktuální znění uvedených dokumentů jsou k dispozici na stránkách www.luckynet.cz pod nabídkou Zákaznické info.

7. Účastnický seznam
Údaje Účastníka mohou být zveřejněny za účelem vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo případně nezbytného minimálního
množství dalších identifikačních prvků v účastnickém seznamu vedeném v tištěné i elektronické podobě. Tento bude k dispozici veřejnosti přímo nebo
prostřednictvím informačních služeb dotazů a údaje v něm mohou být využity za účelem marketingu. Poskytovatel je povinen zajistit, aby účastníci měli možnost
bezplatně tyto údaje ověřovat a žádat jejich opravu a jejich odstranění. Účastník vyslovuje
souhlas /
nesouhlas k uveřejnění jeho osobních a
identifikačních údajů v účastnickém seznamu v rozsahu: jméno a příjmení, adresa. Účastník si

přeje /

nepřeje

8. Ochrana osobních údajů
V souvislosti s uzavřením této Smlouvy Účastník uděluje souhlas s tím, aby Poskytovatel za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a
uchovával prostřednictvím svých pracovníků a interního informačního systému osobní údaje Účastníka uvedené výše. Účelem zpracování osobních údajů
je plnění práv a povinností dle této Smlouvy a marketingové účely. Tento souhlasem se uděluje na dobu nezbytně nutnou do skončení smluvního vztahu
a vyrovnání veškerých vzájemných závazků a pohledávek.

9. Registr dlužníků
Za účelem vytvoření souboru v registru klientských informací vypovídajících o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, zajištění vzájemného informování
oprávněných uživatelů registru o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a také umožnění posouzení jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze
strany oprávněných uživatelů registru Účastník uděluje souhlas s předáním údajů o jeho osobě, jeho finančních závazcích provozovateli Centrálního registru dlužníků
k shromažďování, zpracování a uchovávání a zpřístupnění oprávněných uživatelů registru, a to na dobu neurčitou.

10. Salvatorní klauzule
Pokud bude jednotlivé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost celé Smlouvy s výjimkou případu, kdy by zbývající část
Smlouvy pozbyla smyslu nebo by byla v rozporu s vůlí smluvní stran Smlouvu uzavřít za určitým účelem.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, každá ze smluvní stran obdrží po jednom (1). Smluvní strany si Smlouvu přečetly,
jejímu obsahu porozuměly, svou svobodnou a vážnou vůli být Smlouvu vázány stvrzují nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek svým podpisem.
Technické parametry Smlouvy o poskytování hlasové služby LuckyNet Phone
Zákaznická linka:
+420 774 66 86 75
Zákaznické/á číslo/a či rozsah/y:
Zúčtovací období:
K poslednímu dni měsíce
Minimální účet:
50,- Kč/měsíc
Měsíční paušální poplatek:
0,- Kč/měsíc
Typ zařízení:
CISCO SPA 122
Zařízení je majetkem:
Zákazníka
Souhlasím se zveřejněním v telefonním seznamu: . . . . . . . . . . .
.........
Vyúčtování hlasové služby zasílat: . . . . . . . . . . . poštou (+50,- Kč bez DPH)
. . . . . . . . . . . Emailem ( zdarma )
Heslo pro komunikaci (8 číslic) :

Účastník
V Českých Budějovicích dne ……………………………………………...

Technická podpora:
+420 774 66 86 86
Volací limit:
400,- až 500,- včetně DPH
Zamezená odchozí volání:
audiotext
Špička: 7:00 – 19:00 pracovní dny
Mimo špičku: 19:00 – 7:00 pracovní dny,
0:00 – 24:00 víkendy a svátky

Veškeré ceny bez
21% DPH

Poskytovatel

