SMLOUVA O INTERNETOVÉM PŘIPOJENÍ
Poskytovatel:
TS Hydro spol. s r.o.

Kanice 116, 664 01 Kanice
IČO: 479 12 847
je držitelem osvědčení č. 1783 vydaného ČTÚ
Datová schránka: nr6cvu
telefon:
607 963 901 (P. Ševčík)
604 746 520 (M. Kučera)
Web:
www.tshydro.net
e-mail:
internet@tshydro.net
zakroužkuj
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ZÁKAZNÍK - místo přípojky:
Jméno:
Firma:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
IČ (DIČ):
FIRMA - fakturační údaje (liší-li se od místa přípojky):
Jméno:
Firma:
Adresa:

Tarif
/maximální rychlost
Mini
330 Kč/měsíc /
Speed
480 Kč/měsíc /
Telefon:
Premium 780 Kč/měsíc /
E-mail:
Veřejná IP 80 Kč/měsíc
Wi-Fi
IČ (DIČ):
Poznámka:

Číslo účtu:
Var. symbol:

2052420399/0800

Částka:
Platba od data:

Kč/měs.

1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi internetové připojení ve vybraném tarifu (uvedeno výše).
2) Zákazníkovi je montáž zařízení poskytnuta zdarma.
3) Měsíční paušál za funkční poskytovanou službu činí 330 Kč, 480 Kč nebo 780 Kč, dle vybraného tarifu (uvedeno výše).
4) V případě nefunkčnosti připojení se krátí měsíční poplatek úměrně po dobu nefunkčnosti sítě. Stavem nefunkčnosti sítě se rozumí
období, od prokazatelného nahlášení poruchy poskytovateli do doby, než je síť opět opravena. Za nefunkční síť se nepovažuje domácí část
sítě, která není spravovaná poskytovatelem. Síť spravovaná poskytovatelem se rozumí část po přívodní kabel do objektu.
5) Platba bude prováděna měsíčně na bankovní účet: 2052420399/0800 (Var. symbol: viz horní část smlouvy), nebo hotově Ing. Petru
Ševčíkovi, který vydá potvrzení o přijetí platby a je splatná k 15-tému kalendářnímu dni následujícího měsíce.
6) Záruční doba na uvedená zařízení činí 2 roky.
7) Servis uvedených zařízení bude proveden do 2 pracovních dnů od nahlášení závady.
8) Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), ceník a reklamační řád, měnit podmínky
poskytování služeb či jejich poskytování ukončit. Uvedené změny je oprávněn provést v případě změny právních předpisů, inflace, zavedení
nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na trhu elektronických komunikací. O změnách budou účastníci informování v
přiměřeném předstihu elektronickou formou na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž je to poskytovatel, který je výhradně oprávněn
určit, resp. stanovit, že došlo k těmto změnám a stanovit současně den, od kterého se tyto změny budou smluvně dotýkat jednotlivých
uživatelů. Při změně podmínek má uživatel právo odstoupit od smlouvy.
9) Poskytovatel je oprávněn omezit či přerušit poskytování služeb, pokud účastník poruší povinnosti stanovené v této smlouvě, ve VOP,
podmínkách akční nabídky či platných právních předpisech nebo používá službu protiprávním způsobem, účastník neuhradí včas a řádně
vyúčtování, účastníkovi se nepodaří doručit vyúčtování, účastník poskytne poskytovateli nepravdivé osobní a jiné údaje a prohlášení,
případně nenahlásí jejich změnu. Poskytovatel je při obnovení poskytování služeb oprávněn požadovat úhradu vzniklých účelně a nezbytně
vynaložených nákladů.
10) Uživatel je povinen užívat služby pouze způsobem, který je v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o
poskytování služeb, VOP a pokyny poskytovatele.
11) Uživatel je povinen řádně a včas hradit ceny za poskytnuté služby v souladu se smlouvou o poskytování služeb a VOP.
12) VOP lze stáhnout na internetové adrese http://tshydro.net/documents/VOP_2021.pdf
13) Uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb o změně svých
identifikačních údajů, které jsou nezbytnými součástmi smlouvy o poskytování služeb. Je-li účastník právnickou osobou nebo fyzickou
osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci, je povinen oznámit poskytovateli veškeré změny v údajích,
jež jsou předmětem zápisu do obchodního rejstříku nebo do jiné zákonem upravené evidence. Je-li účastník fyzickou osobou, je povinen
oznámit poskytovateli změnu jména a adresy trvalého bydliště (pobytu). Dále je účastník povinen oznámit poskytovateli změnu fakturační
adresy. Změny je účastník povinen oznámit poskytovateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
14) Uživatel je povinen neprodleně ohlásit poskytovateli všechny sobě známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit
poskytování služby.
15) Uživatel je povinen zajistit, aby technické zařízení, které připojuje k telekomunikačnímu zařízení, měla platná technická a bezpečnostní
osvědčení povinná v České republice. Účastník odpovídá za stav svého technického zařízení, které připojuje na zařízení poskytovatele
včetně nastavení parametrů, pokud nebude stanoveno jinak. Při nesplnění je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb do doby,
než dojde k nápravě.

V ……………………………... dne ………………………………..
TS Hydro spol. s.r.o. ……………………
poskytovatel

…………………………………………
…… zákazník

