Smlouva o poskytování služby přístupu k síti internet pro
nepodnikatele a mikropodnikatele
uzavřená podle § 63 a násl. zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 127/2005 Sb.
dále jen „ZEK“, smlouva dále jen „Smlouva“)

mezi těmito smluvními stranami:
DIRECT DUTY družstvo
IČO:
24803731
Se sídlem:
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Dr 7587
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Firma/Jméno a příjmení
IČO/Datum narození:
IČO/Datum narození
Se sídlem/Trvale bytem: Sídlo/Adresa trvalého bydliště
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Rejstříkový soud pod sp. zn. Spisová značka
Email:
Emailová adresa
Telefon:
Telefonní číslo
Id. č. Uživatele:
Identifikační číslo Uživatele
(dále jen „Uživatel“)
(Poskytovatel a Uživatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

1.

ZÁKLADNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli službu elektronických komunikací – přistup k síti
internet dle sjednaného tarifu a sjednaných podmínek (dále jen „Služba“) a Uživatel se zavazuje
za toto platit Poskytovateli cenu dle platného Ceníku a specifikace služeb.
Tarif:
Doba trvání Smlouvy:
Datum zahájení poskytování Služby:

2.

Označení tarifu
Na dobu neurčitou
Datum zahájení poskytování Služby

INSTALACE
Poskytovatel se zavazuje provést instalaci koncového bodu komunikační sítě Poskytovatele ve
sjednaném místě instalace a Uživatel s instalací souhlasí. Poskytovatel provádí instalaci
zdarma.
Místo instalace:
Datum provedení instalace:

3.

Adresa místa instalace a upřesnění – např. byt
Datum provedení instalace

PRONÁJEM A ZAPŮJČENÍ ZAŘÍZENÍ
Poskytovatel se zavazuje umožnit Uživateli po dobu trvání Smlouvy užívat níže uvedená
zařízení a Uživatel se za to zavazuje Poskytovateli platit pravidelné měsíční nájemné ve výši
dle Ceníku a specifikace služeb.
Označení zařízení
Zařízení 1
Zařízení 2
Zařízení 3

4.

Smluvní pokuta v případě
včas, ztráty nebo poškození
Výše smluvní pokuty,- Kč
Výše smluvní pokuty,- Kč
Výše smluvní pokuty,- Kč

nevrácení

CENA A NÁJEMNÉ
Poskytovatel se zavazuje platit Poskytovateli měsíční cenu za poskytování Služby a měsíční
nájemné za pronájem zařízení ve výši dle aktuálního Ceníku a specifikace služeb, která
souhrnně ke dni podpisu Smlouvy činí:
Cena za poskytování Služby [včetně DPH]:
Cena,- Kč měsíčně
Nájemné [včetně DPH]:
Nájemné,- Kč měsíčně
Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli veškeré poplatky dle Smlouvy, které mohou
zahrnovat zejména poplatek za listinné vyúčtování, poplatek za upomínku, poplatek za

obnovení Služby po jejím přerušení z důvodů na straně Uživatele, poplatek za snížení tarifu
a případně i další poplatky dle aktuálního ceníku.

5.

SMLUVNÍ POKUTA
Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu, pokud dojde ke ztrátě pronajatých
zařízení nebo nevrátí pronajatá zařízení nejpozději do 14 dnů od ukončení Smlouvy nebo je
vrátí poškozená, ve výši uvedené pro jednotlivá zařízení v čl. 3 Smlouvy.

6.

DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ – SMLUVNÍ DOKUMENTY
Obsah Smlouvy, tedy ujednání Smluvních stran o jejich právech a povinnostech je obsaženo
ve smluvních dokumentech, kterými jsou tento smluvní formulář, Všeobecné obchodní
podmínky poskytování služeb připojení k síti internet pro nepodnikatele a mikropodnikatele,
ceník a specifikace služeb ve znění ke dni uzavření Smlouvy.
Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy zašle Poskytovatel veškeré smluvní dokumenty
Uživateli v elektronické podobě na Uživatelem uvedenou adresu elektronické pošty. Aktuální
znění smluvních dokumentů je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele na adrese
forte-net.cz.

7.

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST ZMĚNY SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn smluvní podmínky jednostranně měnit
(čl. 1.9 Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb připojení k síti internet pro
nepodnikatele a mikropodnikatele), a to včetně změny ceny a nájemného.

8.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Poskytovatel má zájem Uživatele oslovovat prostřednictvím jeho korespondenční nebo
emailové adresy s aktuální nabídkou svých služeb.
Uživatel se zasíláním obchodních sdělení na svoji korespondenční nebo emailovou adresu:
Souhlasí

9.

Nesouhlasí

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE
Uživatel prohlašuje, že:
a) Poskytovatel provedl řádně instalaci ve sjednaném místě instalace,
b) od Poskytovatele převzal veškerá zařízení uvedená v čl. 3 Smlouvy,
c) žádá, aby Poskytovatel začal s poskytováním Služby k výše uvedenému datu zahájení
poskytování Služby, i když by toto datum předcházelo uplynutí lhůty k odstoupení
spotřebitele od Smlouvy.

Smluvní strany tímto prohlašují, že rozumí a souhlasí s obsahem Smlouvy a veškerých smluvních
dokumentů a zavazují se k plnění Smlouvy. Smluvní strany také potvrzují, že Smlouva byla uzavřena
podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.
NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy.
Poskytovatel

Uživatel

V Místo podpisu dne Datum podpisu

V Místo podpisu dne Datum podpisu

Direct Duty, družstvo
Oprávněná osoba – jméno a příjmení
Funkce/oprávnění

Firma
Oprávněná osoba – jméno a příjmení
Funkce/oprávnění

