Hana Jůzková
Provozovatel veřejných, telekomunikačních a datových sítí

RADIOLINKplus.cz

Alšova 807, 252 30 Řevnice

www.radiolinkplus.cz
HOT-LINE – TEL.

IČO: 610 17 434

DIČ: CZ 695 724 4712
Číslo účtu/kód banky: 529673379/0800
226 20 70 50
723 187 518

Účastnická smlouva – č. XXXX
uzavřená mezi
Firmou

Hana Jůzková provozovatel telekomunikačních sítí RADIOLINKplus.cz,
se sídlem Alšova 807, 252 30 – Řevnice,
IČO: 610 17 434, DIČ: CZ 695 724 4712, zastoupená Hana Jůzková
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen poskytovatel
a
Fakturační adresa:
Jméno:

Jan

Příjmení:

NOVÁK

Společnost:

---

Ulice + Č.P.:

Novákova 12 / 34

Město + PSČ:

Novákov – 123 45

RČ:

123456/1234

DIČ:

---

Tel. kontakt

(+420) 123 456 789

E-mail:

jan@novak.cz

Adresa přípojného místa ( vyplní se pouze pokud je adresa jiná, než fakturační ):
Jméno:
Jan
Příjmení:

NOVÁK

Společnost:

---

Ulice + Č.P.:

U Babičky 2

Město + PSČ:

Kotěhůlky – 111 11

RČ / IČ:

123456/1234

DIČ:

---

Tel. kontakt

(+420) 123 456 789

E-mail:
dále jen účastník

jan@novak.cz

Předmět smlouvy
Služby budou poskytovány v souladu s touto smlouvou a Všeobecnými podmínkami poskytování
telekomunikačních služeb, které jsou k dispozici na www.radiolinkplus.cz a tato smlouva se jimi řídí.
Vztahy, výslovně neupravené ve smlouvě se řídí, a zákonem 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších přepisů.
Obě strany se zavazují dodržovat tyto podmínky.
Poskytovatel se zavazuje poskytovat účastníkovi následující služby, přičemž se účastník zavazuje platit následující
poplatky (přístup k síti Internet a pronájem datového okruhu):
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a) Rychlosti a poplatky
Účastník se zavazuje za objednané služby platit následující poplatky:
Tarif

Maximální rychlosti

Agregace

Cena bez DPH

Cena vč. DPH



MINI

3,00Mb/s / 0,50Mb/s

1:6

157,02 Kč

190,- Kč



LITE

3,00Mb/s / 0,75Mb/s

1:3

289,26 Kč

350,- Kč



HOME

5,00Mb/s / 1,00Mb/s

1:6

330,57 Kč

400,- Kč



STANDARD

8,00Mb/s / 2,00Mb/s

1:6

413,22 Kč

500,- Kč



SPEED

16,00Mb/s / 4,00Mb/s

1:9

495,87 Kč

600,- Kč



___________________

____Mb/s / ____Mb/s

_____

______ Kč

_____Kč

Přístup do datové sítě RADIOLINKplus v majetku spol. Jůzková Hana – sítové komunikace RADIOLINKplus je
proveden homologovaným zařízením pracujícím na frekvenci 5,6 GHz, IP adresa přidělená klientovi je vnitřní IPv4
(případně IPv6) adresou sítě a může být dle technických potřeb poskytovatele měněna bez souhlasu účastníka.


pravidelné předplatné za služby přístupu k síti Internet včetně pronájmu datového okruhu.
Předplatné je účtováno vždy jedenkrát do měsíce k 25. dni v měsíci předem.

 Způsob doručování faktur:
E - Mailem ( ZDARMA )

Poštou ( Poštovné + 30,- Kč vč. DPH )

b) Politika FUP a zabezpečení minimální doby zahájení opravy u účastníka viz. přiložená Technická
specifikace
c) Zařízení pro připojení k internetu
Zařízení pro připojení k internetu je zákazníkovi zapůjčeno po celou dobu, po kterou jsou poskytovány
služby. Při ukončení smluvního vztahu je účastník povinen zcela funkční přijímací jednotku navrátit zpět
provozovateli, jinak nelze smluvní vztah řádně ukončit. V případě nenavrácení klientské jednotky a
neplacení služeb bude zákazníkovi měsíčně účtována smluvní pokuta za nedodržení smlouvy ve výši
=500,- Kč a služby budou deaktivovány až do doby úplného ukončení smluvního vztahu.
SERIOVÉ ČÍSLO: 123456789ABCDEF/123
d) Ukočení smluvního vztahu
Smlouva se dle zákona uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, počínaje od prvního dne
následujícího měsíce od doručení písemné výpovědi.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání dvanácti měsíců.
Pokud po uplynutí dvanácti měsíců účastník neprojeví zájem o ukončení smluvního vztahu stává se smlouva
smlouvou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři kalendářní měsíce, počínaje od prvního dne následujícího
měsíce od doručení písemné výpovědi.
V případě, že Účastník bude mít vyrovnané veškeré pohledávky vůči Poskytovateli ke dni podání výpovědi bude na
přání Účastníka výpovědní lhůta zkrácena na jeden kalendářní měsíc, počínaje od prvního dne následujícího
měsíce od doručení písemné výpovědi, ve vyjímečných případech po vzájemné dohodě i kratší.
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e) Další ujednání
Účastník nesmí za žádných okolností poskytovat, nebo zpřístupnit některou z výše uvedených služeb
třetím stranám.
Účastník podpisem smlouvy uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro potřeby vedení
účastnických seznamů, či dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Závěrečná ustanovení:
Účastník prohlašuje, že se při podpisu této smlouvy seznámil s Všeobecnými podmínkami poskytovatele
pro poskytování objednaných služeb, které jsou volně dostupné na portálu poskytovatele
www.radiolinkplus.cz, a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí této smlouvy a jako takové je bude
dodržovat po celou dobu platnosti smlouvy. Zároveň bere na vědomí, že tyto podmínky se mohou během
platnosti této smlouvy měnit v souvislosti například se změnou platné legislativy. Změny Všeobecných
podmínek budou uvedeny na webu poskytovatele a účastník je povinen se s nimi seznamovat a dodržovat
je v jejich platném znění. Též byl obeznámen s nároky na požadované technické parametry koncového
zařízení účastníka ( viz. přiložená Technická specifikace, která je nedílnou součástí smlouvy )
připojovaného ke koncovému místu, se způsobem užívání objednaných služeb, úhradou poplatků,
odstraňováním závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a souhlasí s nimi.
Zabezpečení počítače připojeného do sítě Internet je plně v kompetenci účastníka a na jeho vlastní
náklady. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která účastníkovi vznikne následkem přerušení služby ani za
škody vzniklé vinou nedostatečného zabezpečení počítače, nebo vnitřní sítě účastníka.
Podpisem účastník stvrzuje řádně provedenou montáž a převzetí zapůjčeného zařízení a plné zprovoznění
sítě internet firemním technikem.
Nedílnou součástí smlouvy je Technická specifikace obě strany svými podpisy stvrzují, že se jejími pokyny
budou řídit.
Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy o poskytování
služeb, uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem.

telekomunikačních

Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a její účinnost je dnem zpřístupnění
internet, o čemž bude pořízen písemný protokol.

k

síti

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a účastník jeden.
V Řevnicích dne: 1. 7. 2015
Za poskytovatele:

Za účastníka:

Hana Jůzková
Karta zákazníka internetové samoobsluhy
Samoobsluha

http://www.radiolinkplus.cz/samoobsluha/

Účastnické číslo:

XXXX

Účastnické heslo:

Nejake heslo

Webové stránky:
www.radiolinkplus.cz → PRO ZÁKAZNÍKY → Samoobsluha
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