Smlouva o dodávce služeb ÚVT Internet s.r.o.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky společnosti ÚVT Internet s.r.o.
datum účinnosti

odpovědný pracovník

číslo smlouvy

mezi
Uživatelem:
ÚMÍSTĚNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU K SÍTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
příjmení/obchodní jméno

titul

jméno/zastoupená

název ulice

č. orientační

PSČ

IČ/RČ

č. popisné

byt č.

část obce

obec

DIČ

telefon

totožnost ověřená č. op

email

Bydliště – není-li totožné s výše uvedenou adresou
název ulice

č. orientační

PSČ

Fakturační adresa – pokud se liší od přípojného bodu
příjmení/obchodní jméno

název ulice

jméno/zastoupená
č. orientační

PSČ

byt č.

telefon

část obce

obec

titul

č. popisné

IČ

č. popisné

byt č.

DIČ

část obce

obec

a Poskytovatelem ÚVT Internet s.r.o., se sídlem Hrnčířská 383, 252 42 Jesenice - Zdiměřice, IČ: 24288705, spisová značka C 193433
vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená ………………………….. na základě plné moci a třetí stranou (pouze u služeb IPTV), jež je
dodavatelem obsahu koncovému uživateli, držitelem oprávnění k šíření převzatého rozhlasového a televizního vysílání u RRTV, stejně jako
držitelem veškerých licencí a oprávnění k distribuovanému obsahu prostřednictvím služby IPTV ve vztahu k třetím stranám je společnost
Planet A, a.s., se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 00537012, spisová značka: B 118 vedená u Městského soudu
v Praze.

SLUŽBA INTERNET / AKTIVAČNÍ BALÍČEK
Název

cena
*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

SLUŽBA ÚVTel
ÚVTtel

36 Kč

Telefonní číslo:

veřejná IP

Lokalita:

…...... Kč

*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

SLUŽBA ÚVTtelevize – základní balíčky
KUKI TV Menší

KUKI TV Vetší

200 Kč

400 Kč
*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

SLUŽBA ÚVTtelevize – rozšiřující balíčky
Název ………………………..
Název ………………………..

Cena ………….Kč

Název ……………………………..

Cena ………….Kč

Název ……………………………..

Cena ………….Kč
Cena ………….Kč
*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

Aktivační/Instalační poplatek
ÚVT Internet …………… Kč

ÚVT Televize 400 Kč

ÚVT Fiber /rodinný dům/ ………… Kč

Jiné

….…… Kč
*ceny jsou včetně DPH

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ – Prodej/zapůjčení
zapůjčen

Wifi router

,- Kč

GPON ONT + WIFI

zapůjčen

Switch

,-Kč

Media konvertor

zapůjčen

Zásuvka

,-Kč

GPON ONT

Jiné

Kč

Anténní výložník

……………………………..

……………………………..

………….Kč

………….Kč

350,-Kč
*ceny jsou včetně DPH

Ceny zakoupení/zapůjčení set-top-boxu včetně ovladače
zapůjčení 0,- Kč / měsíc

zapůjčení 99,- Kč / měsíc

zakoupení 2499,- Kč
*ceny jsou včetně DPH

Frekvence plateb
Měsíčně zpětně

Čtvrtletně předem

Pololetně předem

Ročně předem

Způsob zasílání faktur
Poštou

24,- Kč

Elektronicky ve formátu pdf. na email:

Platnost smlouvy
Na neurčito (Výpovědní lhůta činí ………. kalendářní měsíce a
začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.)

Se závazkem s nejkratší dobou trvání ………….. měsíců. Při
nedodržení tohoto závazku je smluvní pokuta ve výši
……………………..,-Kč včetně DPH.(Výpovědní lhůta činí 2
kalendářní měsíce a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.)

Přístupové údaje
SSID :

IP adresa:

Šifra pro wifi home:

Základní PIN Set-Top-Boxu, který slouží k nákupu i jako rodičovský
zámek:

Smluvní strany se dohodly na době trvání smlouvy viz. platnost smlouvy ode dne nabytí účinnosti (minimální doba) Smlouvy o dodávce
služeb ÚVT Internet s.r.o. (dále jen Smlouva), pokud Smlouva a Všeobecné podmínky nestanoví jinak. Po uplynutí minimální doby trvání
Smlouvy přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle platných Všeobecných podmínek společnosti ÚVT
Internet s.r.o. („VOP“). V případě ukončení Smlouvy je povinen uživatel v souladu s VOP vrátit zapůjčená zařízení funkční a kompletní
Poskytovateli do jeho sídla osobně nebo doporučenou poštou.
Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy uzavřené mimo provozovnu ÚVT Internet s.r.o. nebo prostředky komunikace na
dálku odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu bez udání důvodu, a to písemně buď poštou na adresu poskytovatele, nebo na e-mail:
internet@uvt.cz.
V případě porušení povinností Uživatele je Poskytovatel oprávněn použít opatření, která mohou významně omezit užívání Služby, a to až k
jejímu faktickému omezení (zejména Suspendaci), aniž by tím byla dotčena povinnost Uživatele hradit sjednanou cenu za Služby.
Sankce a poplatky:
1. V případě porušení smluvní povinnosti Uživatele zaplatit řádně a včas Cenu za Služby je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. Uživatel nesmí žádné své pohledávky za Poskytovatelem započítat, dát do zástavy (včetně zajišťovacího převodu) ani postoupit bez
předchozího písemného souhlasu uděleného Poskytovatelem (takovéto právní jednání je neplatné).
3. V případě porušení povinnosti Uživatele neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů dle čl.
12.10 VOP je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti, a to
i opakovaně.
4. Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení čl. 12.5, 12.6, 12.8, 12.13,
12.14, 12.16, 6.10 VOP. Nárok na náhradu škody v plné výši není tímto dotčen.
5. V případě, že nedojde k vrácení zařízení v souladu s VOP je uživatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu
ve výši …………………. Kč včetně DPH za poskytnutá zařízení po uplynutí lhůty pro vrácení zapůjčených zařízení na základě dokladu
vystaveného Poskytovatelem. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo Poskytovatele na úhradu dlužných poplatků za
poskytnuté služby a náhradu škody v plné výši (např. v případě poškození zapůjčených zařízení uživatelem).
6. Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za první den a 50,- Kč za každý další den a každou třetí
osobu, které Uživatel poskytuje bezplatně Služby v rozporu s čl. 12.7. VOP nebo smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za první den a 100,Kč za každý další den a každou třetí osobu, které Uživatel poskytuje úplatně Služby v rozporu s čl. 12.7 VOP. Tuto smluvní pokutu je
Uživatel povinen Poskytovateli uhradit za celé období porušení čl. 12.7. VOP, a to i opakovaně za každé jednotlivé porušení čl. 12.7
VOP. Nárok na náhradu škody v plné výši není tímto dotčen.
7. V případě prodlení Uživatele s plněním jakékoli povinnosti (zejména platby) stanovené Smlouvou nebo VOP je Poskytovatel Uživateli
oprávněn vyúčtovat poplatek ve výši 50,- Kč za každou odeslanou upomínku.
8. Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli poplatky za služby (např. za Pozastavení služby, opětovné zaslání faktury, změnu
přihlašovacích údajů apod.) dle aktuálních ceníků Poskytovatele.

9. Pro účely čl. 7.5 VOP se Poplatkem za ukončení rozumí součet rozdílu mezi Aktivačním poplatkem původního a nového (nižšího) tarifu
a rozdílu ve výši platby za wifi router u původního a nového (nižšího) tarifu.
Závěrečná ustanovení:
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškeré rozvody datové sítě a použitého zařízení dodaného Poskytovatelem zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele s výjimkou věcí, které
byly na základě dohody smluvních stran převedeny do vlastnictví Uživatele a jím i uhrazeny.
3. Ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Poskytovatel vylučuje přijetí návrhu Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která
podstatně nemění podmínky nabídky, s výjimkou vyplnění požadovaných údajů. Pokud by uživatel doručil k nabídce poskytovatele
odpověď s dodatkem nebo odchylkou, s výjimkou požadovaných vyplněných údajů, bude Smlouva uzavřena až poté, co Poskytovatel
vyjádří výslovný písemný souhlas s přijetím nabídky ve znění dodatků či odchylek.
4. Odstoupením nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP a ceníky Poskytovatele, Uživatel svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že tyto dokumenty převzal a
měl možnost se s nimi seznámit i před podpisem Smlouvy.
Tato Smlouva byla uzavřena v obchodních prostorách Poskytovatele (sídlo, provozovna):
Ano

Ne

Prohlášení Uživatele:
Uživatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že:
1. v případě smlouvy uzavřené se závazkem delším než 12 měsíců mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu
určitou (s min. závazkem) v trvání max. 12 měsíců
2. se seznámil s ceníky Poskytovatele a s VOP a souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Platné znění VOP a ceníků je řízeným
dokumentem společnosti ÚVT Internet s.r.o. a je k dispozici prostřednictvím webových stránek společnosti ÚVT Internet s.r.o.
www.uvtnet.cz.
3. si je vědom, že nesmí vyvážet přijímací zařízení mimo území České republiky.
4. v okamžiku uzavření této Smlouvy nedluží za ostatní služby jemu poskytované Poskytovatelem
5. uděluje Poskytovateli oprávnění ke zpracování svých osobních údajů dle VOP (vč. souhlasu dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.).
6. souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sdělení zasílána na jím uvedenou emailovou adresu nebo poštou za poplatek.
7. se seznámil se zněním nájemní smlouvy na pronajatá zařízení.
Ve Zdiměřicích dne

…………………………………………………
Za ÚVT Internet s.r.o.

……………………………………
Uživatel

…………..……………………
Za Planet A, a.s. (pouze u IPTV)

