SMLOUVA o poskytování služeb elektronických komunikací
společností Atyp33Gota sro. , (dále též jen „Smlouva“)
Uzavřená mezi Poskytovatelem:
Atyp33Gota sro., se sídlem Praha 8, Na Dolíku 14, 148 00, IČ 47548495, DIČ: CZ47548495
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20739
Bankovní spojení (číslo účtu): 2300689451/2010

Tel.:721 53 43 32; E-mail: wirenet@centrum.cz; Web: www.wirenet.cz
(dále též jen „Poskytovatel“)
Číslo smlouvy: Vzorová smlouva

Uzavřená dne:

a Zákazníkem (odběrné místo):
Jméno / Název spol.: Vzorová smlouva
Ulice:
Telefon:

Příjmení / Zastoupená: Vzorová smlouva
Číslo popisné:
Město, PSČ:
Email:

Fakturační adresa (není-li shodná s odběrným místem):

Obchodní jméno:
IČ:
Ulice:
Číslo účtu:

Zastoupuje:
DIČ:
Číslo popisné:
Kód Banky:

Město, PSČ:
Variabilní symbol:

(dále též jen „Zákazník“)

Specifikace služeb:
Služba / Poznámka

Cena/měsíc

Místo

Vzorová smlouva
Vzorová smlouva
Celkem

Cena:
Zřizovací poplatky

Cena bez DPH

Celkem

Cena:

DPH:

Cena vč. DPH:

DPH:

Cena vč. DPH:

ČLÁNEK I)
1.1
Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi dohodnuté služby
elektronických komunikací (dále jen „Služby“) a závazek Zákazníka za tyto Služby řádně
a včas platit cenu sjednanou smluvními stranami v této Smlouvě.
1.2
Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby elektronických komunikací podle zákona č.
127/2005 Sb., všeobecného oprávnění VO-R/12/12.2019- 10 vydaného ČTÚ a platného
Osvědčení o oznámení telekomunikační činnosti vydaného ČTÚ.
ČLÁNEK II)
2.1
Zákazník prohlašuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek
služeb elektronických komunikací Atyp33Gota sro. (dále jen VOP) vystavených na
webové prezentaci poskytovatele na adrese www.wirenet.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 VOP se mohou během platnosti této smlouvy
měnit z rozhodnutí Poskytovatele či například v souvislosti se změnou platné legislativy.
2.2
Zákazník prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Parametry služby internet, kde jsou
vymezeny maximální, inzerovaná, běžně dostupná a minimální rychlost služby přístupu k
internetu v pevném místě a dále se seznámil s dokumentem Prohlášení o zpracování
osobních údajů, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí Smlouvy.
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ČLÁNEK III)
3.1
Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou , s 30 denní výpovědní lhůtou.
3.2
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit do jednoho kalendářního měsíce od jejího
podpisu bez udání důvodu a to písemně buď poštou na adresu Poskytovatele, nebo na
email: wirenet@centrum.cz
3.3
Ukončení smlouvy je možné pouze písemnou výpovědí smlouvy, nebo písemnou
dohodou obou stran doručené buď poštou, nebo e-mailem. Výpovědní lhůta začíná běžet
od prvního dne, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
3.4
V případě sporu týkajícího se této smlouvy, v případě, že Zákazníkem je spotřebitel, může
spotřebitel požádat o mimosoudní řešení sporu, kdy arbitrem je v tomto případě Český
telekomunikační úřad, www.ctu.cz.
3.5
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Poskytovatel obdrží jeden stejnopis a
Zákazník také jeden stejnopis. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních
stran.

Obě strany tuto Smlouvu uzavřeli ze své svobodné a vážné vůle. Smlouva podepsaná
Poskytovatelem nabývá platnosti v den podpisu Zákazníkem.
Zákazník

Poskytovatel:

V ................. dne .....................

V Praze dne . .....................

Podpis: ……………….

Podpis: …………..…….
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