SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

nová

změna č.

1. Smluvní strany
1.1 Účastník
Číslo smlouvy (variabilní symbol)
Jméno a příjmení Účastníka:

Bydliště Účastníka:
Oprávněný zástupce
Zákazníka:
Kontaktní osoba:

Číslo OP:
Rodné číslo :

Bankovní spojení
Kontaktní adresa:
(liší-li se od sídla/bydliště)
Místo poskytnutí služby:

Telefon/Mobil:
Fax:
Email:

1.2 Poskytovatel
ALPHA StylSoft, s.r.o., se sídlem Wonkova 432, 500 02 Hradec Králové, zastoupená níže podepsanou oprávněnou osobou,
Pobočka: Husova 112, 551 01 Jaroměř
IČO: 25978152, DIČ: CZ25978152, bankovní spojení: 2100189807/2010
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18455.
Telefon: 493314031, Poruchová linka: 840 88 99 00, www.stylsoft.cz, info@stylsoft.cz

2. Předmět smluvního vztahu
2.1

Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje Účastníkovi zřídit a/nebo poskytovat následující Služby:

Poskytovatel poskytuje službu připojení k internetu s následujícími parametry:

Označení služby

Rychlost stahování (kb/s)

Rychlost nahrávání (kb/s)

Minimální
Běžně dostupná
Maximální
Inzerovaná
Pozn.: Výše uvedené údaje znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.:
-

kB nebo MB = kilobyte nebo megabyte

-

kb nebo Mb = kilobit nebo megabit.

Jednotlivé tarify Poskytovatele jsou podmíněny lokalitou poskytování, který není schopen zajistit jejich funkčnost na celém území.
2.2 Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva uživatele na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a
poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo
poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu.
Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji.
V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, zejména pokud jde o rychlost, od
stanovených parametrů, je účastník oprávněn reklamovat poskytovanou službu dle Všeobecných podmínek pro poskytování veřejných
telekomunikačních služeb /dále jen „VOP“.
.
2.3 Účastníkovi byla zapůjčena anténa včetně napájecího zdroje v hodnotě 5 000,- Kč s DPH. Účastník potvrzuje, že zařízení, které mu bylo
instalováno pro poskytování služby, je plně funkční a bere na vědomí, že toto zařízení je po celou dobu poskytování služby majetkem
Poskytovatele.

3. Cenové podmínky
3.1. Účastník se zavazuje za Služby uvedené v bodě 2. této Smlouvy hradit následující sjednané ceny:
Služba:
Zálohová platba:

Cenové ujednání:
Jednorázová platba:
Pravidelná platba:
bez DPH:
bez DPH:

Způsob platby:

Měsíčně
3.2 Ceny za poskytované služby a zařízení jsou uvedeny v korunách českých bez DPH. Výše sazby DPH je stanovena platným zákonem o DPH.
Ceník jednotlivých služeb je zveřejněn na www.stylsoft.cz a účastník se s ním měl možnost před podpisem této smlouvy seznámit.
3.3 Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny ve Všeobecných
podmínkách poskytování služeb společnosti ALPHA StylSoft, s.r.o. (dále jen VOP), které tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi
Smlouvou a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy, resp. jejich dodatků. VOP jsou volně přístupné na www.stylsoft.cz a účastník měl moznost před
podpisem této smouvy se s nimi seznámit..
3.4 Cena je splatná měsíčně, vždy do 5 .dne měsíce následujícího po dodání služby.
3.5 Sleva uvedená v bodu 3.1 platí po dobu dle bodu 5.1 této Smlouvy. Pokud dojde k zániku smluvního vztahu dříve, ztrácí Účastník právo na
uplatnění slevy a je Poskytovateli povinen uhradit za dobu, po níž mu byla služba dle této Smouvy poskytována cenu služby bez slevy, a to
nejpozději do jednoho měsíce po ukončení smluvního vztahu. Poskytovateli rovněž v takovém případě náleží právo na úhradu smluvní pokuty.
Výše smluvní pokuty je určena jako jedna pětina součtu pravidelných měsíčních plateb zbývajících do konce sjednané doby trvání smluvního
vztahu. Pokuta je splatná dnem následujícím po odeslání výzvy k jejímu zaplacení na adresu Účastníka uvedenou ve Smlouvě.

4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Na poskytování Služby vymezené Smlouvou se pro obě smluvní strany vztahují ustanovení platných VOP.
4.2 Účastník ručí za bezpečnost svých dat na připojeném počítači sám.
4.3 Účastník není oprávněn připojovat do sítě jiné/jiná zařízení než ta, jež jsou uvedena v této Smlouvě.
4.4 Účastník prohlašuje, že hromosvodná soustava objektu odpovídá požadavkům platné ČSN.
4.5 Účastník bere na vědomí, že zařízení jsou instalována v souladu s technickými podmínkami výrobce případné změny v místě instalace je nutno
předem projednat s poskytovatelem. Při nedodržení této povinnosti ztrácí účastník právo na uplatnění opravy v záruce.
4.6 Poskytovatel zjišťuje Účastníkem uplatněnou vadu, nefunkčnost služby v garantovaném rozhraní dle VOP.
4.7 Účastník ručí za ztrátu či poškození půjčeného zařízení. Zařízení bude poskytovateli vráceno nejpozději do 5-ti dnů od ukončení smluvního vztahu a
poskytování služby. Pokud tak Účastník neučiní, je Poskytovali povinen uhradit do 10 dnů od marného uplynutí lhůty pro vrácení zařízení pořizovací cenu
zařízení uvedenou v této Smlouvě.
4.8 V případě porušení platební povinnosti Uživatele je Poskytovatel oprávněn započíst/ použít případný přeplatek služby z předchozího období či
předplacenou službu na nedoplatek, přičemž platí ust. §1932 obč. zákoníku, tj. nejprve se započtou náklady spojené s uplatněním pohledávky, úroky
z prodlení, smluvní pokuty sjednané touto smlouvou a Všeobecnými smluvními podmínkami a posléze na nejstarší nedoplatek- jistinu a po uhrazení
všech dlužných jistin na náhradu škody. Určí-li Uživatel, že plní nejdříve na jistinu, úročí se náklady spojené s uplatněním pohledávky i úroky.

5. Doba trvání
5.1
5.2

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 24 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
V souladu s bodem 10. VOP platí, že Poskytovatel je povinen nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy informovat Účastníka o
této skutečnosti, jakož i o možnosti a způsobu ukončení smlouvy. Pokud Účastník nesdělí písemně Poskytovateli do 14 dnů před uplynutím
sjednané doby, že trvá na ukončení Smlouvy, smluvní vztah se automaticky prodlužuje na stejnou dobu, tj. 24 měsíců, při zachování totožné
ceny.

6. Závěrečná ustanovení
6.1 Účastník prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě uvedené v této smlouvě je Poskytovatel oprávněn použít pouze pro svoji
evidenci, pro daňové a účetní účely a dále v souladu s ustanovení 4.9 VOP. Jiné nakládání s jeho osobními údaji není možné. Současně
dává souhlas s tím, aby byla pořízena fotokopie jeho platného občanského průkazu či cestovního pasu k ověření jeho totožnosti.
6.2 Účastník stvrzuje, že je svéprávný, souhlasí se zněním Smlouvy a VOP, s jejichž obsahem se seznámil.
6.3 Účastník se zavazuje ohlásit jakoukoliv změnu svých osobních údajů (včetně kontaktů) písemně či emailem na adresu info@stylsoft.cz. Pokud
tak neučiní, má se za to, že jsou platné údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy.
6.4 Poskytovatel je povinen změnu VOP zveřejnit na webových stránkách www.stylsoft.cz a zaslat upozornění na jejich změnu
písemně či emailem na kontaktní adresu Účastníka.
6.5 V případě sporu týkajícího se poskytované služby elektronických komunikací se spotřebitel může za účelem mimosoudního řešení sporu
obrátit na Český telekomunikační úřad, http://www.ctu.cz/. V případě sporu ohledně jiných služeb poskytovatele se spotřebitel může za účelem
mimosoudního řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, http://www.coi.cz/.
6.6 Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek.

V Jaroměři

dne

Vlastimil Michálek
jméno a podpis oprávněného zástupce
Poskytovatele

*)

V Jaroměři

dne

jméno a podpis účastníka

v případě poskytování telekomunikační služby je Zákazník účastníkem ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 151/2000 Sb. v platném znění

