Smlouva o poskytování služby $NAZEV_SLUZBY$
č.2018/$KLIENT_NUMBER$
Smluvní strany:
Poskytovatel:
JAWkabelovaTV.cz s.r.o., se sídlem Slovanská 861/40, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČ 06711448,
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40863
jednatelem společnosti je Ludvík Nesnídal
Účastník:
Název:
Sídlo:
IČ:

$JMENO$
$ULICE$, $PSC$ $MESTO$
$ICO$

Zastupující osoba: $REPRESENTATIVE_PERSON$
Kontaktní telefon: $MOBILE$, $TELEFON$
Číslo OP:
$OP$
Datum narození:

DIČ:

$DIC$

E-mail:

$EMAIL$

$RC$

I . P oskytované služby

Specifikace služby: $NAZEV_SLUZBY$
Adresa přípojky: $ULICE_INST$, $PSC_INST$ $MESTO_INST$
Datum zahájení služby: $CONNECTED_FROM$

I I . Doba trvání sm louvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Byla-li smlouva uzavřena se spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku nebo mimo
prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, má účastník právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu
do 14 dnů od uzavření smlouvy bez jakékoliv sankce. Bližší podmínky jsou uvedeny v čl. III. Všeobecných
podmínek v části Ukončení smlouvy uzavřené se spotřebitelem. Účastník potvrzuje, že se s těmito
podmínkami seznámil.
Účastník výslovně žádá, aby poskytovatel zahájil poskytování služeb v termínu sjednaném v této smlouvě
tj. případně ještě ve lhůtě pro případné odstoupení spotřebitele od smlouvy dle předchozího odstavce.

I I I . Cena služeb

Za služby uvedené v bodě I. je stanoven měsíční paušál ve výši $CENA$ Kč.
Odběratel je povinen uhradit každý měsíc tento paušál nejpozději do 15.dne příslušného měsíce na bankovní
účet poskytovatele 2101371483/2010 s variabilním symbolem $KLIENT_NUMBER$.
V případě služeb s proměnlivou měsíční cenou (např. hlasové volání aj.) je cena stanovena Ceníkem a
účastník obdrží na začátku každého měsíce e-mail s rozpisem využitých služeb za minulý měsíc a je povinen
do 14 dní od vystavení vyúčtování cenu služeb uhradit na účet poskytovatele 2101371483/2010.
Instalační poplatek za zřízení služby v bodě I. činí $INST_POPLATEK_BEZ_DPH$ Kč a je splatný po
předání služby technikem.
Fakturace bude prováděna elektronicky, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Zasílání faktur poštovní zásilkou
je zpoplatněno dle Ceníku. V případě elektronické fakturace budou faktury zasílány na e-mail uvedený v
záhlaví této smlouvy. Je-li účastník v prodlení s úhradou ceny služby, je účastník povinen platit z nezaplacené
částky smluvní úrok z prodlení dle Všeobecných obchodních podmínek.
JAWkabelovaTV.cz s.r.o.
Slovanská 861/40 Ɩ 405 02 Děčín VI – Letná Ɩ IČ: 067 11 448 Ɩ DIČ: CZ06711448 Ɩ
T +420 412 151 151 Ɩ M + 420 777 151 151 Ɩ E info@jaw.cz Ɩ www.jaw.cz Ɩ

I V. Ostatní ustanovení

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi služby specifikované v této
smlouvě a Popisu služeb a závazek účastníka užívat poskytované služby v souladu se Všeobecnými
obchodními podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací společností
JAWkabelovaTV.cz s.r.o. s.r.o. a z poskytované služby platit řádně a včas sjednanou cenu. Podrobné
podmínky poskytování služeb, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, jsou stanoveny také v následujících
přílohách této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást a jsou pro strany závazné:
•
•
•

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností
JAWkabelovaTV.cz s.r.o. s.r.o.
Popis služby
Ceník

Veškeré dokumenty jsou k dispozici také na webu Poskytovatele. Účastník potvrzuje, že se s kompletní
smluvní dokumentací před podpisem této smlouvy řádně seznámil a že s ní bezvýhradně souhlasí. Účastník
taktéž potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami přenositelnosti telefonních čísel.
Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou včetně výše uvedených příloh se řídí podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v platném znění. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran. Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
Účastník podpisem smlouvy potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem, jeho účelem,
elektronickými verzemi a možností využití zapsaných údajů založených na vyhledávacích funkcích v
elektronických verzích seznamu, přičemž po tomto poučení účastník:
•
•
•
•

uděluje svůj souhlas s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů v účastnickém seznamu:
NE
požaduje u svých údajů uvést, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu
NE
souhlasí s uveřejněním svých údajů v účastnickém seznamu v rozsahu uvedeném v záhlaví této smlouvy
NE
žádá o uveřejnění svých údajů v účastnickém seznamu odlišně, a to takto:

ANO
ANO
ANO

V $MESTO_INST$
Dne $DATE$

………..………………
Naumovič Vladislav
vedoucí obchodního oddělení
za Poskytovatele

………………………..
$JMENO$
Účastník
verze 1.7 – 28.02.2018

JAWkabelovaTV.cz s.r.o.
Slovanská 861/40 Ɩ 405 02 Děčín VI – Letná Ɩ IČ: 067 11 448 Ɩ DIČ: CZ06711448 Ɩ
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Předávací protokol ke Smlouvě č.:
2018/$KLIENT_NUMBER$
Poskytovatel:
JAWkabelovaTV.cz s.r.o. s.r.o., se sídlem Slovanská 861/40, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČ 06711448,
zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40863
Odběratel:
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastupující osoba:
Kontaktní telefon:
Číslo OP:

$JMENO$
$ULICE$, $PSC$ $MESTO$
$ICO$
$REPRESENTATIVE_PERSON$
$MOBILE$, $TELEFON$
$OP$

DIČ:

$DIC$

E-mail:

$EMAIL$

I . P ředání služby:

Dne $CONNECTED_FROM$ byla předána technikem JAWkabelovaTV.cz s.r.o. s.r.o. odběrateli služba těchto
parametrů: $NAZEV_SLUZBY$ s rychlostí $DOWNLOAD$/$UPLOAD$ kbps, agregovaná linka s agregací
maximálně 1:4 bez omezení stahovaných dat.
Měsíční cena za službu je $CENA$ Kč.
Cena instalace je $INST_POPLATEK_BEZ_DPH$ Kč.
Fakturace bude zahájena od $BILL_FROM$.

I I . P ředání - technick é zařízení a ostatního hm otného nebo nehm otného m ajetku

Dne $CONNECTED_FROM$ bylo předáno technikem JAWkabelovaTV.cz s.r.o. s.r.o. uživateli:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

I I I . Nastavení služby na vašem počítači nebo routeru:

IP adresa:
SMTP server:

automaticky přidělena z DHCP
smtp.JAWkabelovaTV.cz s.r.o. (bez hesla a bez autentizace)

I V. I nform ační systém

Informační systém naleznete na webové stránce http://zakaznik.jaw.cz, po přihlášení zde můžete
kontrolovat vystavené faktury, vaše platby, grafy přenesených dat.
Uživatelské jméno:
$USERNAME$
Heslo:
$PASSWORD$
Uživatel potvrzuje převzetí této služby ve funkčním stavu.
V $MESTO_INST$ dne $DATE$

....................................
podpis technika

....................................
$JMENO$

obchodní oddělení telefon 412 151 151
HLÁŠENÍ PORUCH: prac. dny 8:00 – 18:00 hod. 777 151 151
e-mail: info@jaw.cz
SMS nonstop: 777 151 151
verze 1.7 – 28.02.2018
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