Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“ uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů uzavřená mezi)

proWiFi ISP s.r.o. (dále jen POSKYTOVATEL) Antonína Klobouka 641, Velký Týnec 78372, DIČ CZ06979742, IČ 06979742, C 74036 vedená u Krajského soudu v Ostravě,
Variabilní symbol (číslo smlouvy)

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

2701412832 / 2010
a ÚČASTNÍKEM,

$KLIENT_NUMBER$

(ADRESA MÍSTA INSTALACE)

Jméno a Příjmení / Obchodní firma

Datum narození

IČO

DIČ

$JMENO$ $COMPANY_NAME$

$RC$

$ICO$

$DIC$

Název ulice a číslo popisné

Číslo OP / číslo pasu

$ULICE$

$OP$

Obec

PSČ

Email

Mobil

$MESTO$

$PSC$

$EMAIL$

$MOBILE$

Objednané služby
Název tarifu

Měsíční platba v Kč s DPH (21%)

Délka úvazku (měs.)

Cena úvazku v Kč

$TARIF$

$CENA_S_DPH$

$CONTRACT_LIFETIME$

Maximální rychlost
download/uploadu:

$DOWNLOAD$ /
$UPLOAD$

Způsob platby
SIPO (spojovací číslo):

Příkazem z účtu:

Forma vyúčtování

$SIPO$

$UCET$ / $BANKA$

Elektronicky na email:

Inkasem z účtu:

Interval platby /měsíční/čtvrtletní/půlroční/roční

Tištěná faktura poštou

$UCET$ / $BANKA$

$EMAIL$

$ZASILANI$

Účastník si zadá souhlas k přímému inkasu ve prospěch bankovního účtu proWiFi ISP s.r.o., číslo účtu 2701412832 / 2010, tuto skutečnost oznámí Poskytovateli včetně informace o čísle svého bankovního
účtu a limitní částce. Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel účtuje zasílání tištěné formy faktury poštou dle ceníku Poskytovatele.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
popřípadě další služby (dále jen „Služby“) ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné podmínky“) a koncová
zařízení Poskytovatele (dále jen „Zařízení“) podle Všeobecných podmínek (zejména podle hlavy druhé,
článku 1, odstavce 6), a Účastník se za poskytnutí Služeb a Zařízení zavazuje platit Poskytovateli řádně
a včas sjednanou cenu. Cenové podmínky Služeb jsou stanoveny příslušnými ceníky vydávanými
Poskytovatelem platnými ke dni poskytnutí Služby (dále jen „Ceník“).
Účastník prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami příslušných Služeb a zavazuje se je
dodržovat. Všeobecné podmínky a Ceníky v aktuálním znění a další související dokumenty, popř.
provozní informace, jsou k dispozici na internetových stránkách www.prowifi.cz.
Přístupové údaje Účastníka k jeho účtu na portálu Poskytovatele ve smyslu hlavy čtvrté, článku 6,
odstavce 3 Všeobecných podmínek jsou následující:
Zákaznické číslo:

$KLIENT_NUMBER$

Heslo:

$PASSWORD$

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Účastník je povinen po dobu poskytování Služeb je využívat pouze v souladu s touto Smlouvou a
Všeobecnými podmínkami, a dodržovat Pravidla provozu veřejné komunikační sítě, která jsou zveřejněna
na internetových stránkách www.prowifi.cz.
Poskytovatel je povinen zajistit základní konfiguraci Zařízení Účastníka potřebného k využívání Služeb.
Poskytovatel se zavazuje zajišťovat servis Zařízení Účastníka a odbornou podporu v souladu
s Všeobecnými podmínkami.

3.

CENY ZA SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Za Služby poskytované na základě této Smlouvy se Účastník zavazuje hradit Poskytovateli:
a) měsíční paušální poplatek za Služby ve výši $CELKEM_S_DPH$ Kč s DPH a
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3.2.

b) jednorázovou cenu za zřízení Služby ve výši ___________ Kč s DPH.
Účastníkovi je známo, že v případě výpovědi Smlouvy, uzavřené na dobu určitou před uplynutím doby, na
kterou byla sjednána z jeho strany, vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení ceny za zrušení Služby ve výši
jedné pětiny (1/5) součtu měsíčních paušálních poplatků za zbývající období trvání Smlouvy podle čl. 4.1.
této Smlouvy, a v souladu s ustanoveními čl. 5 hlavy čtvrté a čl. 3 hlavy osmé Všeobecných podmínek.

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.
4.2.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu $CONTRACT_LIFETIME$.
Smlouva na dobu určitou je v trvání přesahujícím 12 měsíců ve smyslu odst. 2 čl. 1 hlavy osmé, uzavřena
výhradně na žádost Účastníka.
Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými očíslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
(1).
Poskytovatel si vyhrazuje právo změny Pravidel provozu veřejné komunikační sítě. Tuto změnu však musí
Účastníkovi oznámit na internetových stránkách Poskytovatele, a to nejméně dva kalendářní měsíce před
její účinností.
Všechny věci neupravené touto Smlouvou a Všeobecnými podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR.
V souladu s článkem 1, odstavcem 5 hlavy jedenácté Všeobecných podmínek tímto Účastník výslovně
žádá, aby mu Služba byla zřízena a poskytnuta již dne $CONNECTED_FROM$.
Účastník prohlašuje, že byl informován o způsobech zasílání vyúčtování a podpisem této Smlouvy volí
zasílání vyúčtování na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy způsobem dle hlavy čtvrté čl. 6
Všeobecných podmínek.
Podpisem této Smlouvy uděluje Účastník souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních,
provozních, včetně lokalizačních, a jiných údajů generovaných při poskytování Služeb nebo získaných při
komunikaci s Účastníkem („údaje“) pro obchodní účely. Pro případ, že se údaje vztahují k subjektům
odlišným od účastníka, za kterého Účastník jedná, potvrzuji, že jako Účastník jsem oprávněn tento
souhlas udělit. Údaje se mohou vztahovat ke všem smlouvám o poskytování Služeb sjednaných mezi
Poskytovatelem a Účastníkem, včetně smluv uzavřených v budoucnosti. Jednotlivé kategorie
zpracovávaných osobních údajů jsou detailně popsány ve Všeobecných podmínkách.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

Za Poskytovatele
Datum:

Za Účastníka

$BILL_FROM$

Podpis

Razítko
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