Smlouva o poskytování služby: Připojení k internetu
Založeno pod: MMX-XXXX registrováno dne: 25.03.2018.
1. Smluvní strany
Jméno: Luminet s.r.o.
Sídlo: Pod Nemocnicí 2503
Město: Louny
PSČ: 440 01
vedený u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29165

IČ: 24695734
DIČ: CZ24695734
Číslo účtu: 2392585309 / 0800
Zastoupená: Miroslav Holienka
Variabilní symbol: XXXX

(.) dále jen Poskytovatel a
Příjmení a jméno: XY
Adresa: .....
Město: .....
PSČ: .....

Datum narození:
Číslo OP:
Vydán:
Telefon: .........
E-mail: .........

(.) dále jen Uživatel.
2. Specifikace služby a ceny
2.1.Smluvní strany touto smlouvou dohodly, že poskytovatel bude poskytovat uživateli tuto službu:
(dále jen Služba): připojení k internetu rychlostí xxx Mbps, linka bez omezení přenesených dat
obousměrně v počtu 1 ks.
2.2.Smluvní strany sjednávají cenu poskytované služby v rozsahu bodu 2.1. této smlouvy v částce
0.00,-Kč/měsíc včetně DPH v zákonem stanovené výši.
3. Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení
3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 24 měsíců ode dne aktivace Služby, která je
doložena dnem vyhotovení předávacího protokolu. Odmítne-li Uživatel podepsat předávací protokol,
má se za to, že Služba je poskytována ode dne následujícího po sepsání předávacího protokolu
Poskytovatelem.
3.2. Uplynutím doby uvedené v bodě 3.1. tato smlouva zaniká pouze v případě, oznámí-li druhá
smluvní strana nejméně jeden měsíc před uplynutím této doby písemně druhé smluvní straně, že na
ukončení této smlouvy uplynutím doby trvá.
3.3. Pokud žádná ze smluvních stran neučiní oznámení podle bodu 3.2., smlouva se za týchž
podmínek obnovuje o dobu šesti měsíců. Po uplynutí této doby se v případě jejího zániku uplynutím
doby postupuje obdobně podle bodu 3.2.
3.4. Uživatel má právo od této smlouvy odstoupit, neposkytuje-li mu Poskytovatel Služby v rozsahu čl.
2. této smlouvy po dobu delší než třicet dnů. Přesně vymezený důvod pro odstoupení od smlouvy
musí být v písemném odstoupení uveden, jinak je toto odstoupení neplatné.
3.5. Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, neuhradí-li mu Uživatel cenu Služby, ve lhůtě
do třiceti dnů po její splatnosti. Přesně vymezený důvod pro odstoupení od smlouvy musí být v
písemném odstoupení uveden, jinak je toto odstoupení neplatné.
3.6. Při odstoupení podle bodů 3.4. a 3.5. smlouva zaniká doručením písemného odstoupení druhé
smluvní straně na adresu v této smlouvě uvedenou. Není-li možné písemné odstoupení doručit
osobně, poskytovatel, může k doručení využít služeb České pošty, a.s. doporučeným dopisem.
Doporučená zásilka se doručuje podle podmínek České pošty a.s. – „doručení doporučené zásilky,
která není určená do vlastních rukou výhradně adresáta“. Vrátí-li se zásilka jako nedoručitelná,
považuje se její doručení dnem, kdy uplynula lhůta pro její nedoručení.
3.7. Dnem doručení oznámení o odstoupení, může Poskytovatel službu Uživateli odpojit.
4. Předmět smlouvy

4.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje umožnit Uživateli časově neomezené připojení k síti
INTERNET v rozsahu čl. 2. této smlouvy za sjednaný měsíční paušál (dále jen Služby). Poskytovatel
se zavazuje poskytovat Uživateli případné další doplňkové a servisní služby za sjednaných cenových
podmínek.
4.2. Poskytovatel prohlašuje, že k poskytování Služeb má potřebná oprávnění.
3. Uživatel se zavazuje poskytované Služby přijímat a platit Poskytovateli za tuto Službu cenu
sjednanou v této smlouvě.
4.4. Předpokladem pro poskytování Služby podle této smlouvy je instalace potřebného zařízení pro
připojení k síti INTERNET. Toto zařízení buď instaluje Uživateli Poskytovatel na základě
samostatného smluvního vztahu, nebo si instalaci tohoto zařízení provede sám Uživatel, nebo osoba
Uživatelem pověřená. Má-li provést instalaci zařízení Poskytovatel, zavazuje se ji dokončit ve lhůtě
nejpozději do tří měsíců ode dne uzavření této smlouvy. V případě nedodržení termínu 3 měsíců se
poskytovatel zavazuje ponechat uživateli první 2 měsíce provozu zdarma. Uživatel se zavazuje
Poskytovateli instalaci umožnit a poskytnout potřebnou součinnost. Pokud tuto potřebnou součinnost
Uživatel Poskytovateli neposkytne, má Poskytovatel právo od této smlouvy odstoupit. Instaluje-li
zařízení osoba odlišná od Poskytovatele, vyhrazuje si Poskytovatel právo provést kontrolu
instalovaného zařízení a sepsat s Uživatelem předávací protokol až po této kontrole.
4.5. Zapůjčené přijímací zařízení a technologie jsou vlastnictvím Poskytovatele a Uživatel je povinen
po ukončení Služby je vrátit nepoškozené Poskytovateli do sedmi (7) dnů po ukončení služby,
případně po dohodě umožnit Poskytovateli demontáž zařízení. Seznam předaného zařízení Uživateli
je uveden v předávacím protokolu.
5. Fakturace
5.1. Podkladem pro úhradu ceny Služby je faktura - daňový doklad, nebo splátkový kalendář
vystavený Poskytovatelem, splatný do uvedeného data.
5.2. Pro případ opožděné úhrady Služby se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z
nezaplacené částky za každý den prodlení od prvého dne následujícího po splatnosti daňového
dokladu.
6. Práva a povinnosti poskytovatele
6.1. Poskytovatel se zavazuje seznámit Uživatele se způsobem užívání Služby, a to v rámci
vyhotovení předávacího protokolu a ode dne uvedeného v bodě 3.1. smlouvy poskytovat Uživateli
Službu v rozsahu bodu 2.1. této smlouvy.
6.2. Poskytovatel se zavazuje provádět kontrolu a případný servis instalovaného zařízení.
Poskytovatel ale neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunkčnost služby, nebo její části v
případě, že došlo k poruše nebo nefunkčnosti důsledkem neodborného nebo neoprávněného zásahu
ze strany Uživatele nebo jiných osob.
6.3. Poskytovatel se zavazuje odstranit neprodleně případnou poruchu nebo závadu na zařízení
Poskytovatele. Bude-li příčinou poruchy nebo závady neodborný nebo neoprávněný zásah uvedený v
bodě 6.2. této smlouvy, má Poskytovatel nárok na úhradu nákladů vynaložených na odstranění
poruchy nebo závady, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem.
6.4. Poskytovatel se zavazuje nesdělovat dalším osobám jakékoliv informace obsažené v této smlouvě
a zaručuje mlčenlivost ve všech záležitostech týkajících se zařízení uživatele - jejich umístění, kapacit
apod, jakož i počtu uskutečněných operací a objemu přenesených dat.
6.5. Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, jestliže je jeho možnost poskytovat
Službu omezena objektivně neodvratitelnou událostí - např. v období mimořádné situace nebo z
jiného obecně důležitého zájmu o pozastavení poskytování Služby je Poskytovatel povinen Uživatele
informovat.
7. Práva a povinnosti uživatele
7.1. Uživatel se zavazuje seznámit se se zásadami obsluhy síťových služeb a informačních systémů,

jejichž znalost je nezbytná k užívání Služeb. Důsledky za porušení tohoto závazku nese Uživatel.
7.2. Uživatel se zavazuje dodržovat sjednané smluvní podmínky uvedené v této smlouvě a řádně
platit cenu za poskytnutou Službu v rozsahu vyúčtovaném Poskytovatelem.
7.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah využití služeb
Uživatelem, nebo za informace, údaje a data dostupná v síti INTERNET, ani nenese odpovědnost za
přenos údajů a dat prostřednictvím sítě INTERNET. Uživatel bere na vědomí, že komunikace
prostřednictvím sítě INTERNET není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny, nebo
ztraceny. Uživatel bere na vědomí, že při užívání Služby mohou existovat určité aplikace,
prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup ke koncovému zařízení Uživatele.
Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nebo jinak související s
přístupem třetích osob do koncového zařízení Uživatele, ani za ztrátu dat uživatele umístěných na
koncovém zařízení.
7.4. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel povede elektronickou databázi Uživatelem
uskutečněných operací v rámci sítě Poskytovatele i mimo ni. Uživatel tímto uděluje souhlas
Poskytovateli s měřením objemu přenesených dat technickými prostředky Poskytovatele, popř.
jinými způsoby.
7.5. Uživatel se zavazuje užívat Služby pouze v souladu s platnými právními předpisy, nepodnikat
žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí či Služeb, pro něž nemá oprávnění k přístupu nebo k
jejichž užívání není oprávněn, nepoužívat Služby ani zařízení k porušení nebo k pokusu o porušení
autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele datové sítě nebo účtu, ani k získání ani k pokusu o
získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného Uživatele, jeho software a datům,
nepoužívat ani nešířit jakékoliv nástroje nebo prostředky ohrožující bezpečnost datové sítě nebo
umožňující její narušování, zdržet se jakýchkoliv jednání porušujícího etická pravidla chování na síti
INTERNET, zejména nezasílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy a
nepřipojovat ke koncovému místu více než jedno koncové zařízení Uživatele.
7.6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za škody způsobené neodborným zásahem do zařízení
Poskytovatele a k výzvě Poskytovatele je povinen tuto škodu uhradit.
7.7. Uživatel prohlašuje, že hromosvodná instalace v místě poskytování služby má platnou revizi a
odpovídá platným normám. Ukáže-li se být toto prohlášení nepravdivým, veškeré důsledky s tím
spojené nese Uživatel.
7.8. Uživatel se zavazuje nesdělovat dalším osobám jakékoliv informace obsažené v této smlouvě a
zaručuje mlčenlivost ve všech záležitostech týkajících se zařízení Poskytovatele - jejich umístění,
kapacit apod.
7.9. Má-li uživatel rádiové zařízení využívané k poskytování služby, bere na vědomí, že toto rádiové
zařízení musí za bouřky odpojit. Nesplní-li Uživatel tuto povinnost a dojde-li v důsledku toho k
poškození, či poruše na zařízení, má Poskytovatel právo na náhradu nákladů vynaložených na opravu
tohoto zařízení.
7.10. Uživatel se zavazuje, že nebude provádět změnu konfigurace nainstalovaného zařízení. Veškeré
důsledky za porušení této povinnosti nese Uživatel.
8. Závady a poruchy v poskytované službě
8.1. Uživatel sleduje, zda Služba je poskytována v rozsahu a při poskytování parametrů sjednaných v
bodě 2.1. této smlouvy. Zjistí-li Uživatel, že sjednané parametry Služby nejsou Poskytovatelem
dodržovány, je povinen na tuto skutečnost Poskytovatele písemně upozornit jako na závadu v
poskytované Službě. Poskytovatel je povinen po obdržení písemného oznámení o závadě tuto
skutečnost prověřit a je-li oznámení oprávněné, je povinen neprodleně sjednat nápravu. O výsledku
prověření vždy Poskytovatel Uživatele vyrozumí.
8.2. Spočívá-li závada ve výpadku v poskytování Služby nebo v poruše, pro niž nemůže Uživatel
Službu připojení k síti INTERNET vůbec využívat, je povinen Uživatel na tento výpadek, či poruchu,
neprodleně upozornit Poskytovatele, a to oznámením: telefonicky na č. 736 752 033, nebo e-mailem
na adresu hotline@luminet.cz.

Poskytovatel je povinen na toto oznámení o výpadku nebo přerušení Služby neprodleně, nejpozději
do 24 hod., reagovat a zahájit opatření k obnovení Služby.
8.3. Každá informace o závadě, nebo o výpadku, nebo přerušení Služby poruše nebo závadě musí
obsahovat údaje o Uživateli, IP adresu, popis závady, čas vzniku a čas nahlášení závady, jméno,
osoby oprávněné k jednání za Uživatele ve věci vyřešení závady, telefonní kontakt. V případě, že se
jedná o poruchu na zařízení Uživatele, a Uživatel nemá Službu předplaceného servisu, bude Uživateli
vyúčtována celá oprava včetně dopravného při nejbližším měsíčním vyúčtování Služby. Pokud má
Uživatel předplacený servis, jsou všechny servisní zásahy související s radiovým zařízením a
spojením tohoto zařízení s počítačem nebo počítačovou sítí uživatele hrazeny Poskytovatelem.
9. Řešení sporů
9.1. Vzniknou-li při plnění této smlouvy mezi smluvními stranami spory, zavazují se je smluvní strany
vyřešit především vzájemnou dohodou.
9.2. Nepodaří-li se odstranit spory vzniklé mezi smluvními stranami dohodou, řeší se spory podle
práva ČR.
10. Závěrečná ujednání
10.1. Poskytovatel a Uživatel výslovně sjednávají, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí
občanským zákoníkem.
10.2. Za Uživatele jsou oprávněni ve věcech této smlouvy, jednat i osoby uvedené v bodě 1.
10.3. Jednání osob uvedených v bodě 1. této smlouvy zavazují Uživatele v plném rozsahu v těch
otázkách, v nichž jsou tyto osoby oprávněny jednat. Poskytovatel je povinen ve věcech spojených s
touto smlouvou jednat buď se statutárními orgány Uživatele, nebo s osobami uvedenými v bodě 1.
této smlouvy. Jednají-li jménem Uživatele další osoby, musí své oprávnění k jednání prokázat.
10.4. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo
postoupit svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
10.5. Uživatel s tímto v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. uděluje Poskytovateli oprávnění
shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a používat osobní údaje Uživatele uvedené ve smlouvě pro
účely informačního systému a účetnictví Poskytovatele a pro jeho komunikaci s Uživatelem v rozsahu
uzavřené smlouvy. Správcem osobních údajů Uživatele je Poskytovatel.
10.6. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran s
výjimkou případů, kdy podle těchto smluvních podmínek ke změně smlouvy dochází jednostranným
úkonem jedné ze smluvní strany.
10.7. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech platnosti originálu, z nichž po jejich podpisu
oběma smluvními stranami obdrží každá ze smluvních stran po jednom stejnopisu.
10.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně v souladu se svojí
pravou a svobodnou vůlí, že s obsahem této smlouvy se řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz
toho smlouvu podepisují.
V ..........................., dne......................
Za Poskytovalete: Miroslav Holienka

Za uživatele:

