Datum, čas

č. z.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
číslo smlouvy

ze dne

nahrazující smlouvu

Platnost od:
mezi M-SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka 12/1664, 586 01 Jihlava, IČ: 49434853, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 11863, zastoupena
jednatelem Ing. Bohuslavem Maškou, kontaktní e-mail: m-soft@m-soft.cz, tel.: 567 579 111 (dále jen POSKYTOVATEL) a účastníkem

Jméno, Příjmení / Firma

IČ / RČ:
DIČ:

Adresa

kontaktní telefon

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Účastníkovi telekomunikační službu Připojení
k internetu (dále jen Služba) a závazek Účastníka řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytované služby:
Název služby

Zřizovací
poplatek

Pravidelná měsíční
platba

Způsob úhrady

K uvedeným cenám (Kč) bude připočítávána DPH dle platných sazeb.

Adresa pro komunikaci:

2. Tato Smlouva nahrazuje případnou dřívější smlouvu o připojení k internetu mezi Poskytovatelem a
Účastníkem, která tím pozbývá platnost.
3. Smlouva se uzavírá:

na dobu neurčitou s minimální dobou trvání v délce

měsíců

Účastník bere na vědomí oprávnění poskytovatele vyúčtovat smluvní pokutu, pokud účastník smlouvu ukončí před uplynutím její
minimální doby trvání. Pro účastníky,
- kteří jsou spotřebiteli nebo podnikajícími fyzickými osobami a smlouva je předčasně ukončena do tří měsíců od uzavření, je
výše smluvní pokuty určena jako jedna dvacetina součtu pravidelných měsíčních plateb zbývajících do konce sjednané doby
trvání smlouvy (tedy za období mezi účinností ukončení smlouvy a koncem sjednané minimální doby trvání smlouvy).
- kteří jsou právnickými osobami, je výše smluvní pokuty určena jako součet pravidelných měsíčních plnění zbývajících do konce
sjednané doby trvání smlouvy (tedy za období mezi účinností ukončení smlouvy a koncem sjednané doby trvání smlouvy).
V případě, že poskytovatel oznámí změnu smluvních podmínek ve smyslu čl. IX. odstavec 8 VOP, oprávnění vyúčtovat smluvní
pokutu dle předchozí věty se nepoužije.
Uplynutím minimální doby trvání se tato doba automaticky neprodlužuje; tato skutečnost nemá vliv na další trvání smlouvy.
Ceny za služby, po skončení minimální doby trvání, se nemění.

Při ukončení smlouvy je účastník povinen vrátit poskytovateli nepoškozená zařízení, zapůjčená mu poskytovatelem, za účelem
poskytování služby (dále jen přijímací zařízení) a to nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení smlouvy.

Zapůjčené
Zapůjčenépřijímací
přijímacízařízení:
zařízení:

Účastník se zavazuje:
- zajistit zapůjčené přijímací zařízení proti zcizení, mechanickému a zlovolnému poškození
- v případě zcizení, či mechanického poškození přijímacího zařízení, uhradit poskytovateli náhradu dle ceníku
- v případě nedodržení své povinnosti vrácení nepoškozeného přijímacího zařízení při ukončení smlouvy, uhradit poskytovateli
náhradu dle ceníku
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4. Účastník prohlašuje, že byl před uzavřením smlouvy:
a) seznámen a souhlasí s obsahem Všeobecných obchodních podmínek služeb elektronických komunikací (dále jen "VOP") a dalších smluvních
dokumentů:
- Ceník základních a volitelných služeb
- Podmínky poskytování služeb přístupu k internetu dle nařízení EU č. 2015/2120
- Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR
(dále jen "smluvní podmínky"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou dostupné na provozovnách poskytovatele a www.m-soft.cz.

b) seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb
c) seznámen a potvrzuje, že mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu neurčitou s minimální dobou trvání v délce 12 měsíců. V případě, že byla
smlouva uzavřena na dobu přesahující 12 měsíců, činí tak na vlastní výslovnou žádost.
5. Smlouva a smluvní podmínky mohou být poskytovatelem měněny v souladu s právními předpisy postupem uvedeným ve VOP.
6. Účastník tímto:
a) výslovně žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené zákonem č.89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění;
b) souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění

o

souhlasím

o

nesouhlasím

c) souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů poskytovatele, které jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

o souhlasím

o

nesouhlasím

7. Ostatní ujednání
Změny prohlášení a souhlasů či nesouhlasů (nebo odvolání souhlasů) dle bodu 4 a 6 je účastník oprávněn provádět prostřednictvím osobní návštěvy na
provozovnách poskytovatele.
8. Přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy je Technická specifikace služeb.
Ujednání uvedená v této smlouvě mají v případě rozporu přednost před ustanoveními VOP.

V Jihlavě

...................
datum

...............................
Účastník
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...................
datum

................................
Za Poskytovatele
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