Smlouva o poskytování přístupu do sítě Internet
(Dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
LuckyNet s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1
370 01, České Budějovice
IČ: 280 78 993, DIČ: cz28078993
zapsaná v OR vedeného KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 15992
Jednatel: Lukáš Čásári
Email: info@luckynet.cz
Tel: +420 389 600 720

Zákazník:

Číslo smlouvy:
Počet stran:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Korespond. adresa:
IČO/DIČ:
Tel.:
e-mail:
Místo připojení:
1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zajišťovat připojení Zákazníka do sítě Internet.
1.2. Předmětem závazku Zákazníka je povinnost řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb a užívat připojení do sítě Internet v souladu se zákonem a
touto Smlouvou.

2. Poskytované služby a jejich ceny
Smluvní strany se dohodly na poskytování služby........................................, dohodly se na délce zúčtovacího období ................, a za poskytování sjednané služby si
dohodly cenu ve výši ............,- Kč včetně DPH ve výši 21% za zúčtovací období. Na tuto cenu je poskytnuta sleva ve výši ....................,- Kč, částka k úhradě činí
..................,- Kč. Uvedená sleva byla Zákazníkovi poskytnuta jako opakující se na každé zúčtovací období za podmínky, že po dobu doby určité trvání smlouvy a po
jejím uplynutí po dobu každých 24 kalendářních měsíců po sobě jdoucích od výročí účinnosti smlouvy či v případě ročního zúčtovacího období každých 24
kalendářních měsíců po sobě jdoucích každého zúčtovacího období, bude využívat služeb Poskytovatele dle této Smlouvy a řádně v termínech splatnosti za ně hradit
cenu po slevě. Nebude-li podmínka splněna během doby určité trvání smlouvy, účastníci se dohodli, že Zákazník doplatí Poskytovateli i částku ve výši poskytnuté
slevy za kalendářní měsíce trvání smlouvy. Nebude-li podmínka splněna během doby neurčité trvání smlouvy, účastníci se dohodli, že Zákazník doplatí
Poskytovateli i částku ve výši poskytnuté slevy za kalendářní měsíce trvání smlouvy z aktuálních doby 24 kalendářních měsíců po sobě jdoucích od výročí uzavření
smlouvy či v případě ročního zúčtovacího období z aktuálního zúčtovacího období. Cena je splatná vždy nejpozději 10. den prvního měsíce zúčtovacího období.
Smluvní strany se dohodly, že Zákazníkovi bude vyúčtování ceny předkládáno elektronicky na jeho e-mailovou adresu. V případě nesdělení e-mailové adresy
Zákazníkem nebo na žádost Zákazníka mu Poskytovatel zašle vyúčtování v písemné podobě, přičemž tato služba je zpoplatněna dle Ceníku ostatních služeb
LuckyNet s.r.o. Pro případ prodlení s úhradou ceny si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 13 % p.a. 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, pro případ používání zařízení dle této Smlouvy v rozporu
se Smlouvou ve výši 1000,- Kč za každé porušení povinnosti, pro případ používání připojení do sítě Internet v rozporu s touto Smlouvou nebo se zákonem či obojím
ve výši 1000,- Kč za každé porušení povinnosti, pro případ nedodržení závazku vrátit zařízení Poskytovatele po ukončení platnosti smlouvy ve výši dle Ceníku
ostatních služeb LuckyNet s.r.o.

3. Doba trvání Smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 24 měsíců od data umožnění užívání služby/služeb. Zákazník souhlasí s tím a bere na vědomí tu skutečnost,
že po uplynutí doby trvání smlouvy, tj. 24 měsíců, smlouva automaticky přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů. Tato Smlouva nabývá účinnosti
dne ……………………….. .
4. Nedílné součásti Smlouvy, prohlášení Zákazníka
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou aktuální Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb LuckyNet s.r.o., Technické parametry Smlouvy o
poskytování přístupu do sítě Internet a Ceník ostatních služeb LuckyNet s.r.o. Zákazník 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. Dále se zákazník zavazuje, že zařízení instalovaná nebo nastavovaná Poskytovatelem budou použita k poskytování výše uvedené služby/služeb a nebudou po dobu
platnosti smlouvy použita pro jiné účely než právě poskytování výše uvedené služby/služeb Poskytovatelem. Dále se zákazník zavazuje, že nebude poskytovat internetové připojení
třetí osobě, že počet koncových zařízení připojených do sítě zůstane po dobu trvání smlouvy neměnný ode dne instalace a že jej nebude zneužívat k internetové trestné činnosti
jakéhokoliv druhu nebo poškozování autorských práv jakýmkoliv způsobem. Zákazník prohlašuje, že je umožněn Poskytovateli na požádání přístup k instalovanému zařízení, příp. je
zajištěn u vlastníka nemovitosti souhlas pro umístění zařízení a je umožněn přístup do prostor místa instalace po celou dobu poskytování služeb, jakož i v souvislosti s jejich
ukončením. V případě porušení jakékoliv části tohoto bodu Smlouvy je Poskytovatel oprávněn okamžitě zamezit Zákazníkovi přístup do sítě Internet a vypovědět Smlouvu s
okamžitou platností. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Ostatní ujednání
V souvislosti s uzavřením této Smlouvy Zákazník uděluje souhlas s tím, aby Poskytovatel za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával prostřednictvím svých
pracovníků a interního informačního systému osobní údaje Zákazníka uvedené výše. Účelem zpracování osobních údajů je plnění práv a povinností dle této Smlouvy a marketingové
účely. Tento souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou do skončení smluvního vztahu a vyrovnání veškerých vzájemných závazků a pohledávek. Zákazník je oprávněn udělený
souhlas s poskytnutím údajů k marketingovým účelům oprávněn kdykoli písemně odvolat. 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 Zákazník 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.
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.

V Českých Budějovicích dne ………………………………………………

Zákazník

Poskytovatel

