Smlouva o pronájmu digitálního telekomunikačního okruhu a přenosu
dat v síti JALINET s.r.o.
Číslo smlouvy: 226
Smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami:

Poskytovatel
JALINET s.r.o.
407 13 Ludvíkovice 153
IČ: 28743881, DIČ: CZ28743881,
společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 30193
bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu: 2500147761 /2010
Kontaktní osoby
e-mail: info@jalinet.eu http://www.jalinet.eu
Jaromír Lienert
Mobil 608 745 500
e-mail: lienert@jalinet.eu
Libor Sklenář
Mobil 724 548 196
e-mail: sklenar@jalinet.eu

http://platby.jalinet.eu

Účastník
Firma nebo osoba
Obec
Ulice
Č.OP / IČ:
Uživatel
Datum narození:
Oprávněný zástupce

PSČ:
Č.p.:

.




DIČ: CZ
Bankovní spojení:

e-mail:

e-mail:

Adresa připojení (umístění zařízení zákazníka)
Obec, ulice
PSČ:
Místnost
Kód tarifu : S51201
Veřejná IP :
Základní měsíční cena
249,cena vč. DPH : 299,Aktivace bez DPH
1000,vč. DPH 299,Platba
měsíčně
čtvrtletně
pololetně
ročně
Výše platby 249,Nastavení PC IP adresa
je automaticky nastaveno protokolem DHCP
DNS primární : 83.69.39.92, sekundární : 78.156.158.235 SMTP server : smtp.jalinet.eu, smtp.jalinet.cz
Datum zahájení poskytování služby:
Koncové zařízení :

prosíme o včasné nahlášení změny kontaktních údajů z důvodu kvalitní komunikace (e-mail, tel...)
OBECNÁ USTANOVENÍ DLE ZÁKONA č.127/2005 Sb. O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH
a)
Popis služby:
Služba spočívá v zabezpečení nepřetržitého přístupu do počítačové sítě s připojením k internetu, v zabezpečení výměny elektronické pošty s
ostatními účastníky Internetu a služby související. Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Poskytovaná Služba je
specifikována názvem tarifu. Tarify a jejich charakteristické vlastnosti včetně paušálního poplatku jsou obsaženy v ceníku služeb, který vede a
spravuje Poskytovatel a jenž je k dispozici v místě provozovny Poskytovatele, či na internetových stránkách www.jalinet.eu. Účastník se
zavazuje používat službu takovým způsobem, aby nezapříčiňoval bezdůvodné přetěžování sítě zejména stahováním velkých objemů dat v době
od 06:00 do 22:00 hodin. Dále je nepřípustné využití sítě k rozesílání nevyžádané pošty (spam). V případě nechtěného porušení, případně
zneužití třetí osobou (hack) je účastník povinen ihned informovat poskytovatele a zjednat nápravu vlastními prostředky případně ve spolupráci
s poskytovatelem. V případě porušení těchto pravidel je poskytovatel oprávněn omezit případně zastavit poskytováni služby až na dobu
jednoho měsíce, obvykle do konce měsíčního období. V tomto případě účastníkovi nevzniká nárok na žádné náhrady.
Služba je poskytována jako negarantovaná. Účastníkovi nevzniká žádný nárok na náhradu při výpadku poskytování služby.
Přijímací zařízení – anténa – zůstává ve vlastnictví poskytovatele, při ukončení služby je účastník povinen poskytovateli zařízení vrátit.
b)
Údaje o způsobu získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb:
Aktuální ceny naleznete na webových stránkách Poskytovatele www.jalinet.eu, na provozovně nebo na zákaznickém portálu
(http://platby.jalinet.eu)
c)
Informaci o termínech a způsobu vyúčtování ceny a placení:
Uživatel hradí služby Poskytovateli za podmínek, které jsou stanoveny ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách /viz. Příloha/. Ceny za
poskytované služby se začínají účtovat od okamžiku zprovoznění služby ze strany Poskytovatele. Není přitom rozhodné, zdali a z jakého
důvodu Uživatel služby užívá či nikoliv, rozhodující je přitom rozsah a cena sjednaných služeb. Uživatel je povinen platit paušální poplatek za
poskytovanou službu vždy nejpozději do posledního dne, jenž předchází období, v němž se Služba poskytuje. Poskytovatel si vyhrazuje právo
omezit služby v případě neuhrazení poplatku do 5. dne daného období dle smlouvy. Poplatek se hradí na bankovní účet Poskytovatele na
základě výzvy k platbě. Poskytovatel dále zveřejňuje Uživateli vyúčtování (daňový doklad) na portálu platby.jalinet.eu, které nemá vliv na
povinnost Uživatele zaplatit poplatek v termínu jeho splatnosti. Zveřejnění je prováděno zpravidla do 48 hodin od připsání platby na účet a je
ve formátu PDF. Uživatel je povinen poplatek hradit pod variabilním symbolem uvedeným na Smlouvě (číslo smlouvy) nebo ve výzvě k
platbě, jinak bere na vědomí, že platbu nelze přiřadit pro neidentifikovatelnost subjektu, který jej hradí.
Datum splatnosti: k prvnímu dni období, během kterého budete službu využívat. (doporučený den uhrazení: 5 dni před prvním dnem období,
na které chcete službu zaplatit.)

d)
Období, na které je smlouva uzavřena a výpovědní doba:
Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne zahájení poskytování služby. Po uplynutí této doby přechází na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy.
e)
Podmínky pro obnovení a ukončení služby:
Pro ukončení služby je třeba vypsat výpovědní formulář, který naleznete na Provozovně nebo na zákaznickém portálu. Obnovení služeb je
možné na Provozovně nebo telefonicky.
f)
Způsob vyrozumění zákazníka o změně smluvních podmínek:
Poskytovatel je povinen na své náklady nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek informovat Uživatele
zveřejněním na stránkách Poskytovatele, odesláním zprávy na kontaktní e-mail uvedený ve smlouvě případně SMS zprávy na kontaktní telefon
uvedený ve smlouvě.
g)
Způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v
jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit:
Reklamace musí být písemná a adresována do sídla Poskytovatele nebo provedena osobní návštěvou na Provozovně firmy a musí být podána v
nejbližším možném termínu ode dne poskytnutí vadné služby či od doručení vadného vyúčtování.
h)
Smluvní pokuty za nedodržení nebo porušení smluvních povinností:
Poskytovatel je oprávněn při porušení Smlouvy nebo Obchodních podmínek /viz.příloha/ Uživateli uložit pokutu do maximální výše 5. 000,Kč s DPH. Tato pokuta se týká zejména bodů 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. a 5.15 obchodních podmínek /viz.příloha/ . Nárok na náhradu škody není
smluvní pokutou dotčen.
i)
Ujednání o náhradě škody a vrácení peněz, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služby stanovené ve smlouvě
nebo v případě přerušení poskytování služby se zaviněním Poskytovatele poskytujícího službu:
Otázky odpovědnosti za náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č.514/1991 Sb., obchodním
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel neručí za škody způsobené vyšší moci, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, ani za výpadky služby způsobené
přerušením přívodu elektrické energie. Poskytovatel odpovídá pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající ze smlouvy a
Obchodních podmínek, pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním Poskytovatele.

Součásti této smlouvy jsou tyto přílohy:
Všeobecné obchodní podmínky
Ceník služeb

Uživatel prohlašuje, že si přečetl smlouvu a její přílohy a že obsah je Uživateli znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojuje svůj
podpis.

V Děčíně dne:
Za poskytovatele:

-----------------------------------------------

Za účastníka:

---------------------------------------------

