Hana Jůzková
Provozovatel veřejných, telekomunikačních a datových sítí

RADIOLINKplus

Alšova 807, 252 30 Řevnice

IČO: 610 17 434

www.radiolinkplus.cz
HOT-LINE – TEL. (+420)
774 832 521
723 187 518

DIČ: CZ 695 724 4712
774 262 262

Smlouva – č. xxxx
o zprostředkování přístupu k síti Internet a pronájmu datového okruhu
uzavřená mezi
Firmou

Hana Jůzková provozovate telekomunikačních sítí RADIOLINKplus,
se sídlem Alšova 807, 252 30–Řevnice,
IČO: 610 17 434, zastoupená Hana Jůzková, jednatelem firmy
dále jen poskytovatel
a
Jméno:

Jan

Příjmení:

Novák

Firma:
Ulice + Č.P.:

Kotěhůlky 12

Město:

Kotěhůlky

č.OP/IČ:

123456789

DIČ:
Tel. kontakt

123456789

E-mail:

jan@novak.cz

dále jen uživatel
Objednané služby
Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli následující služby, přičemž je zákazník se zavazuje
platit následující poplatky (přístup k síti Internet a pronájem datového okruhu):
a) rychlosti a poplatky
Uživatel se zavazuje za objednané služby platit následující poplatky:
Maximální rychlosti

Agregace

Použitá technologie

Cena bez DPH Cena vč. DPH



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

1:6

802.11a - 5,6GHz

158,30 Kč

190,- Kč



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

1:3

802.11a - 5,6GHz

291,60 Kč

350,- Kč



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

1:6

802.11a - 5,6GHz

333,30 Kč

400,- Kč



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

1:6

802.11n - 5,6GHz

416,60 Kč

500,- Kč



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

1:9

802.11n - 5,6GHz

500,00 Kč

600,- Kč
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Přístup do datové sítě RADIOLINKplus v majetku spol. Jůzková Hana – sítové komunikace
RADIOLINKplus v maj je proveden homologovaným zařízením pracujícím na frekvenci 5,6 GHz, IP
adresa přidělená klientovi je vnitřní Ipv4 (případně IPv6) adresou sítě.

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.

b) omezování rychlostí přístupu k internetu
 přenesená data v ceně
1 GB

2 GB

4 GB

nejsou omezena

c) zabezpečení minimální reakční doby opravy u zákazníka
doba pro zahájení opravy od nahlášení závady nepřekročí 48 hodin
doba pro zahájení opravy od nahlášení závady nepřekročí 24 hodin
doba pro zahájení opravy od nahlášení závady nepřekročí 12 hodin

d) 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 zákazník 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.
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Závěrečná ustanovení:
Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s všeobecnými podmínkami
poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované
technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu, se způsobem
užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad, uplatňováním práv z
odpovědnosti za vady a souhlasí s nimi.
Nedílnou součásti této smlouvy je karta zákazníka se specifikací objednaných služeb, předaná
do 24 hod po zahájení plnění dle smlouvy.
Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy o poskytování
telekomunikačních služeb, uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem.
Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a její účinnost je dnem zpřístupnění
k síti internet, o čemž bude pořízen písemný protokol.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a uživatel
jeden.
V Řevnicích dne:
Za poskytovatele:

Za uživatele:

Hana Jůzková, jednatelka
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