NETAIR, s.r.o.
Jablonec nad Jizerou 299
512 43 Jablonec nad Jizerou

tel: +420 488 572 050
mobil: +420 604 553 444
e-mail: mail@netair.cz

SMLOUVA
o poskytování služeb
číslo smlouvy:
110009-1174

datum zahájení poskytování služeb:
01.04.2021

uzavřená mezi
Poskytovatelem:
NETAIR, s.r.o.
Jablonec nad Jizerou 299
512 43 Jablonec nad Jizerou

IČ:
27496139
DIČ: CZ27496139

zastoupeným Marko Jujnovićem, jednatelem
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22450.

a
Uživatelem:

právnická osoba
Místo dodání služby:
firma: NETAIR, s.r.o.
zastoupená: Marko Jujnović
ulice / č.p.: Jablonec nad Jizerou 299
PSČ / město: 512 43 Jablonec nad Jizerou
tel: +420 604553444
e-mail: mail@netair.cz

Fakturační a korespondenční adresa:
NETAIR, s.r.o.
Marko Jujnović
Jablonec nad Jizerou 299
512 43 Jablonec nad Jizerou
dat. nar.:
č. OP:

IČ:
27496139
DIČ: CZ27496139

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s minimální dobou plnění v trvání 24 měsíců.
Datum zahájení poskytování služeb: 01.04.2021

Seznam poskytovaných služeb a údaje o jejich aktuálních cenách dle Ceníku včetně DPH
služba:
Připojení k Internetu - tarif M16 (40 Mbps / 8 Mbps)

cena / měsíc:
575,- Kč

Platební údaje
perioda platby:
měsíčně

způsob úhrady:
převodem z účtu

peněžní ústav poskytovatele:
Komerční banka, a.s.

datum 1. úhrady:
do 10.05.2021

měsíční platba za služby celkem:
575,- Kč

číslo účtu poskytovatele:
207385091/0100

variabilní symbol:
110009 *

*používat pro jednotlivé platby i pro trvalé příkazy k úhradě

Poskytnutá zařízení, aktivační poplatek a náhrada nákladů spojených s telekomunikačními zařízeními
poskytnutými Uživateli za zvýhodněných podmínek
Poskytovatel poskytne Uživateli pro dobu trvání této smlouvy bezúplatně tato zařízení:
Zařízení
venkovní jednotka - DISC Lite5 ac
napájecí adaptér
PoE injektor
UTP/FTP kabel

Hodnota
3100,- Kč
250,- Kč
150,- Kč
,- Kč

Uživatel je povinen tato zařízení Poskytovateli vrátit nejpozději bez zbytečných odkladů po zániku této Smlouvy.
Náklady spojené s instalací dalších zařízení nebo další kabeláže se řídí aktuálně účinným Ceníkem Poskytovatele.
Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli aktivační poplatek ve výši 1,- Kč zahrnující náklady na zřízení koncového bodu
Poskytovatelovy sítě elektronických komunikací a instalaci Poskytnutých zařízení.
Poskytnutá zařízení jsou Uživateli poskytnuta Poskytovatelem za zvýhodněných podmínek (bezúplatně). V případě zániku
této smlouvy před uplynutím 24 měsíců od jejího uzavření je proto Uživatel povinen nahradit Poskytovateli náklady spojené
s výše uvedenými Poskytnutými zařízeními, a to v paušální částce 1589,- Kč (1590,- Kč je aktivační poplatek při smlouvě
bez úvazku).

Závěrečná ustanovení
Uživatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem aktuálně účinných Všeobecných podmínek služeb elektronických
komunikací ze dne 20.10.2017 i s obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací ze dne 22.02.2021
účinných od 01.04.2021 (dále společně jako "Podmínky") a potvrzuje, že je od Poskytovatele obdržel a s jejich obsahem plně
souhlasí. Je si vědom skutečnosti, že Podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 a č. 4 a zavazuje se je
dodržovat. Je mu též známo, že Poskytovatel je oprávněn Podmínky v souladu s příslušnými právními předpisy jednostranně
měnit. Podmínky obsahují mimo jiné i podrobné informace vyžadované § 63 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích, jako jsou informace o veškerých podmínkách omezujících přístup k poskytovaným službám a možnostem
jejich využívání, o minimální nabízené a minimální zaručené úrovni kvality poskytovaných služeb, o omezeních týkajících se
omezení užívání koncových zařízení nebo o možnostech ukončení smlouvy.
Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Informace pro subjekt osobních údajů je
přílohou č. 1 této smlouvy.
Uživatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s aktuálně účinným Ceníkem Poskytovatele.
Uživatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s aktuálně účinným „Přehledem parametrů a rychlostí poskytovaných tarifů pro
služby připojení k internetu v pevném místě“, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
Přílohy:
1) Souhlas se zpracováním osobních údajů
2) Přehled parametrů a rychlostí poskytovaných tarifů pro služby přístupu k internetu
3) Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací v aktuálním znění
4) Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací platné od 01.04.2021

Datum podpisu: ____________________

Datum podpisu: ____________________

......................................................
Poskytovatel

......................................................
Uživatel

