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Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb
RHNet.cz
Číslo smlouvy:
A. Poskytovatel
Obchodní jméno
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojení

RHNet.cz., Radek Hrstka
Škroupova 232, Chrudim 53 701
68477121
CZ660130167
590016001/5500

B. Odběratel
Jméno a Příjmení
Ulice
PSČ, Město
Číslo OP
Kontaktní telefon, email
IČ
DIČ
1.

Předmět smlouvy

1.1 Na základě této smlouvy o poskytování telekomunikační služby (Smlouva) se poskytovatel zavazuje
poskytovat účastníkovi dohodnutou telekomunikační službu s využitím technologie poskytování (Služba)
a Účastník se zavazuje platit cenu za poskytování Služby.
1.2 Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této
Smlouvy, stanoveny v níže uvedených dokumentech a) b) (Dokumenty).
a) Specifikace služeb („Specifikace“), novější Specifikace má přednost před původní
b) Ceník Služby („Ceník“), novější Ceník má přednost před původním
1.3 Dodavatel není v žádném případě zodpovědný za obsah pocházející ze sítě internet, zabezpečení
koncového zařízení odběratele, ztrátu či zneužití dat způsobené cíleným útokem ze sítě.
1.4 Dodavatel si vyhrazuje právo zavést způsoby ochrany sítě a služeb spočívající v možnosti zamezení
přístupu na určité servery sítě Internet. Dále má právo omezit vybrané přenosové protokoly, případně
přistoupit k dalším úkonům, které mohou upravit užívání Služby některým účastníkům z důvodu ochrany
sítě.
1.5 V případě výpadku sítě ze strany dodavatele delší než 24 hodin od nahlášení, bude měsíční poplatek po
osobní schůzce vrácen v plné výši.
1.6 Vrácení měsíčního poplatku v plné výši se nevztahuje na výpadky elektrické sítě, škody způsobené
živelnou pohromou a znemožnění volného přístupu dodavatele k vysílacímu či přijímacímu zařízení
1.7 Zákazník zodpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku přístupu
třetích osob k službám poskytovatele způsobeného zejména zneužitím konfiguračních údajů služby.
1.8 Připojení na straně odběratele je realizováno technologickým zařízením, které je ve vlastnictví
odběratele. V případě uzavření smlouvy na 24 měsíců se stává zařízení vlastnictvím odběratele až po
uplynutí této lhůty.
1.9 Jakékoli další služby budou odběrateli poskytnuty na základě objednávky.
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Cena a její splatnost

2.1 Cena za Službu, platná ke dni podpisu této Smlouvy, je uvedena ve Specifikaci resp. v Ceníku, který je
Přílohou této smlouvy, a podléhá pravidlům splatnosti podle příslušných ustanovení Podmínek.
2.2 Cena Služby, není li uvedeno jinak bude Účastníkem hrazena měsíčně na účet uvedený níže ve specifikaci
resp. v záhlaví smlouvy. Jako variabilní symbol pro platbu bude použito číslo smlouvy.
2.3 Ceny pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny včetně DPH.
2.4 Účastník se zavazuje uhradit cenu předmětu plnění dle smlouvy včas a bez prodlení. Neuhradí-li účastník
cenu do posledního dne v měsíci, budou vystavovány upomínky.
2.5 Pravidelné paušální platby budou hrazeny hotově nebo na účet vždy do posledního kalendářního dne
v měsíci odpovídajícímu účtovacímu období.
2.6 Účastník souhlasí s tím, že cena jedné upomínky je 200,- Kč včetně DPH s vyčíslením smluvního úroku.
Smluvní úrok činní 0,05% denní sazby z neuhrazených plateb za služby i upomínky.
2.7 Úhrady účastníka se váží vždy k nejstarší dlužné částce.
2.8 Bude-li účastník ve zpoždění s úhradou více než 60 dnů, poskytovaná služba mu může být přerušena. Za
její opětovné zprovoznění bude účtována částka 1000,- Kč s DPH.
Přeji si, aby mi byly zasílány faktury (e-mailem)
Ne
Obchodní jméno
Adresa
IČ
DIČ

Ano

(faktury jsou zasílány v měsíčních intervalech)
Smlouva se sjednává na dobu:
a) Neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc
b) Určitou, a to na:24 měsícůjiné ………. Měsíců
Po uplynutí stanovené lhůty se automaticky doba trvání smlouvy mění na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou jeden měsíc (bod a)). V případě vypovězení smlouvy uvedené v bodu (b) před uplynutím
předepsané lhůty je odběratel povinen uhradit poskytovateli zřizovací poplatek uvedený v Specifikaci
služeb, která je přílohou této smlouvy.
3.

Závěrečná ustanovení

3.1 Číslované dodatky ke smlouvě budou vypracovány na základě požadavků některé ze smluvních stran.
Veškeré změny lze provádět pouze písemně. Další služby, nebo změny stávajících služeb, zabezpečované
Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou vyplnění nové Specifikace. Po akceptaci ze
strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí této Smlouvy.
3.2 Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem dokumentů dle čl. 1.2 a
obdržel je po jednom výtisku.
3.3 Smlouvu mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a
musí být doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí jeden měsíc a
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
straně.
3.4 Jednotlivé služby se předávají Účastníkovi dnem podpisu smlouvy.
3.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží Odběratel a jedno
vyhotovení Poskytovatel.

V

dne

________________________
Poskytovatel

V

dne

________________________
Odběratel

RHNet.cz., Radek Hrstka, http:/www.rhnet.cz, tel.: 603 522 326

Stránka 2

RHNet.cz

www.rhnet.cz

Specifikace služby Internet Home Pro
Příloha ke smlouvě číslo: 11521
Číslo specifikace / verze
Druh specifikace
Nahrazuje specifikaci /verzi

1/1
Nová

Změna

Zrušení

Adresa realizace přípojky:
Jméno
Příjmení
Adresa
Číslo OP
Služby Internet Home Pro:
vlastní zařízení

Typ instalace
Zřizovací poplatek
Měsíční paušální poplatek
Instalované pásmo
Rychlost připojení
Agregace Internetového
připojení
Objem přenesených dat

0 Kč včetně DPH
300 Kč včetně DPH

zařízení dodané
dodavatelem
Kč včetně DPH
300 Kč včetně DPH

5 ghz
4096 kbps
1:20

2,4 ghz
1024 kbps
1:20

neomezeně

neomezeně

Nastavení sítě a bankovní spojení:
Adresa IP

DHCP

Maska podsítě
Výchozí brána
Bank. spojení

DHCP
DHCP
Raiffeisen BANK

Upřednostňovaný server
DNS
Náhradní server DNS
Server odchozí pošty
Číslo účtu dodavatele

212.71.131.6
192.168.111.1
smtp.cpsnet.cz
590016001/5500

( jako variabilní symbol nezapomeňte uvést číslo smlouvy, které naleznete v horní části specifikace resp. v záhlaví smlouvy)

Poznámka:

V

dne

_________________________
Poskytovatel

V

dne

_________________________
Odběratel
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