Vít Kaòùrek, 696 74 Velká nad Velièkou 573, IÈO: 12441228
bankovní spojení: 670100-2207664241/6210
Tel.: 603828932, email: vk@rvfstudio.cz, www.rvfstudio.cz
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (èíslo 9210001)
uzavøená v souladu se zákonem 127/2005 Sb. mezi

Vít Kaòùrek , se sídlem , Velká nad Velièkou 573, 696 75, IÈ 12441228,
(dále jen "poskytovatel")
a
jméno a pøíjmení:
datum narození:
èíslo OP:
adresa smluvní/fakturaèní:
korespondenèní adresa:
email:
telefon:
(dále jen "úèastník")

1. Pøedmìt smlouvy, poskytované služby a cenové podmínky
Pøedmìtem této smlouvy je poskytování služeb elektronických komunikací ze strany poskytovatele umožòujících pøístup úèastníka na sí
Internet.

Úèastník si po dohodì s poskytovatelem zvolil služby:
............................................................................................................

240 Kè/mìs.

místo instalace:.............................................................................................................

aktivaèní poplatek:

0 Kè

délka smlouvy:

za podmínek dle VP na dobu neurèitou

úèinnost od:

ode dne aktivace služby

zúètovací období:

kalendáøní mìsíc

zpùsob zasílání vyúètování:

elektronicky mailem

zpùsob platby:

bankovním pøevodem

poznámky:

veškeré ceny jsou uvedeny vè. DPH.

Platby za služby bude úèastník poukazovat na úèet poskytovatele 670100-2207664241/6210
vždy nejpozdìji do 20. dne v mìsíci. Instalaèní poplatek je splatný do 14 dnù od aktivace služby.

2. Úèastník prohlašuje, že
a) se seznámil s obsahem této smlouvy, vèetnì Všeobecných smluvních podmínek (VP), které jsou nedílnou souèástí této smlouvy
(stejnì jako další dokumenty ve VP specifikované), tyto obdržel a zavazuje se aktuálnì platné VP dodržovat; VP i tato smlouva mohou
být poskytovatelem mìnìny v souladu s právními pøedpisy;
b) se seznámil s aktuálnì platným Ceníkem poskytovatele zveøejnìným na www.rvfstudio.cz , který je nedílnou souèástí této
smlouvy, vèetnì Ceník u obsahujícího cenu zaøízení potøebného pro využívání služeb; na základì tohoto Ceníku jsou úètovány ceny dle
této smlouvy a jejích nedílných souèástí, pokud není pøímo v textu této smlouvy uvedeno jinak;
c) se seznámil s Pravidly pøi poskytování služeb pøístupu k internetu (dle naøízení EU è. 2015/2120), které jsou nedílnou souèástí této
smlouvy a jsou zveøejnìny na www.rvfstudio.cz v sekci DOKUMENTY;
d) udìluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních, provozních a lokalizaèních údajù dle VP a dle prohlášení o ochranì
osobních, provozních a lokalizaèních údajù, které je souèástí smlouvy a je zveøejnìno na www.rvfstudio.cz sekce DOKUMENTY, s
tím, že se s tímto Prohlášením seznámil;

Vít Kaòùrek, 696 74 Velká nad Velièkou 573, IÈO: 12441228
bankovní spojení: 670100-2207664241/6210
Tel.: 603828932, email: vk@rvfstudio.cz, www.rvfstudio.cz
e) byl seznámen s možnou potøebou doplòkových zaøízení pro využívání objednaných služeb;
f) je srozumìn s tím, že bylo-li na základì smlouvy úèastníkovi poskytnuto koncové zaøízení za zvýhodnìných podmínek, pak v pøípadì
porušení povinnosti úèastníka využívat služby po dohodnutou minimální dobu trvání smluvního vztahu, poskytovatel doúètuje
úèastníkovi cenu koncového zaøízení do plné výše dle Ceníku platného ke dni uzavøení smlouvy. Zvýhodnìná cena i cena dle Ceníku
jsou uvedeny také ve smlouvì o nájmu/výpùjèce zaøízení. Zøídil-li poskytovatel úèastníkovi služby za zvýhodnìných podmínek, pak v
pøípadì porušení povinnosti úèastníka využívat služby po dohodnutou minimální dobu trvání, poskytovatel doúètuje úèastníkovi
aktivaèní poplatek (poplatek za zøízení služby) do plné výše dle Ceníku platného ke dni uzavøení smlouvy;
g) souhlasí s podmínkami poskytnutí slev uvedených na první stranì smlouvy, když posky tnutí slev je podmínìno øádným plnìním
smluvních povinností ze strany úèastníka (tím se rozumí zejména vèasná úhrada poskytovaných služeb a využívání služeb po dobu, na
kterou je smlouva uzavøena, nebo po dohodnutou minimální dobu). Úèastník bere na vìdomí, že ukonèení smlouvy pøed uplynutím
doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo pøed uplynutím dohodnuté minimální doby trvání, znamená nesplnìní podmínek pro
poskytnutí slevy, a poskytovatel je oprávnìn p ožadovat vrácení vyèerpané slevy (tj. vystavit opravné vyúètování a doúètovat cenu
služeb do plné výše dle Ceníku platného ke dni uzavøení smlouvy anebo ke dni prodloužení smlouvy opìtovnì na dobu urèitou), jelikož
nárok na slevu v takovém pøípadì nevznikl;
h) souhlasí s podmínkami poskytnutí slev služeb v pøípadì aktivace roèního úètování služby za zvýhodnìnou cenu. Úèastník bere na
vìdomí, že v pøípadì ukonèení smlouvy pøed uplynutím doby, na kterou službu zaplatil, je poskytovatel oprávnìn požadovat vrá cení
již poskytnuté slevy na službì a aktivaèním poplatku za roèní úètování (tj. vystavit opravné vy úètování a doúètovat cenu služeb do
plné výše dle Ceníku platného ke dni uzavøení smlouvy), jelikož nárok na slevu v takovém pøípadì nevznikl;
3. Úèastník tímto:
a) výslovnì žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lhùtì pro odstoupení od smlouvy stanovené zákonem è. 89/2012
Sb., obèanský zákoník:
[ ] souhlasím [ ] nesouhlasím;
b) souhlasí s využitím osobních a identifikaèních údajù uvedených ve smlouvì pro obchodní a marketingové úèely, vèetnì kontaktování
za úèelem marketingu dle VP a Prohlášení o ochranì osobních, provozních a lokalizaèních údajù:
[ ] souhlasím [ ] nesouhlasím;
c) souhlasí se zasíláním obchodních sdìlení ve smyslu zákona è. 480/2004 Sb., v platném znìní a dle Prohlášení o ochranì osobních,
provozních a lokalizaèních údajù:
[ ] souhlasím [ ] nesouhlasím;
Zmìny prohlášení a souhlasù èi nesouhlasù (nebo odvolání souhlasù) je úèastník oprávnìn èinit bezplatnì prostøednictvím zákaznického
konta.
4. Úèastník je oprávnìn:
reklamovat vady poskytované služby nebo vyúètování ceny služeb, a to písemnì na adrese sídla poskytovatele, pøípadnì emailem.
Reklamace je úèastník oprávnìn uplatnit bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji však do 2 mìsícù ode dne vadného poskytnutí služby
a/nebo ode dne doruèení vyúètování ceny za služby, jina k právo zanikne.
Úèastník, který je spotøebitelem, má právo na mimosoudní øešení spotøebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb èi jiné
uzavøené smlouvy. Subjektem mimosoudního øešení spotøebitelských sporù je pro oblast služeb elektronických komunikací Èeský
telekomunikaèní úøad (www.ctu.cz), pro oblast ostatních poskytovaných služeb (napø. nájem a výpùjèka zaøízení) a pro pøípad p rodeje
zaøízení je tímto subjektem Èeská obchodní inspekce (www.coi.cz).
5. Závìreèná ustanovení
Ujednání uvedená v této smlouvì nebo ve smlouvì o nájmu èi výpùjèce zaøízení mají v pøípadì rozporu pøednost pøed ustanoveními VP.
Tato smlo uva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, pøièemž úèastník i poskytovatel obdrží po jednom.

Ve …………………………………….., dne ……………………………..

Ve Velké nad Velièkou, dne 1.1.2021

……………………………………………..

………………………………………………….

za úèastníka

za poskytovatele

