informace k síti hledejte na www.ada-net.cz

Číslo smlouvy ABLE agency, s.r.o.: x «cislosmlouvy»x uzavřená dne: x «datum» x
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
uzavřená v souladu se zákonem 127/2005 Sb.
mezi ABLE agency, s.r.o., Petra Jilemnického čp. 361, 679 04 Adamov, IČ: 25524402, zapsaná v OR KS BRNO oddíl C,
vložka 30366, jednající Bc. Romanem Pilátem, MBA (dále jen „POSKYTOVATEL“)
a ÚČASTNÍKEM
«jmeno» «jmeno2» «jmeno3» «sro1» «sro2»
«adresa», «adresa1» «adresa2»
datum narození: «datnar» RČ: «rc» OP: «obcprukaz»
IČ: «ic» DIČ: «dic»
Korespondenční adresa:
«doruculice», «doruc_mesto» «dorucpsc»
Služba
«sluzba»
Přidělené IP
«ip»
Datum:
«datum»

Přístupová
rychlost
«rychlstaz»
agr. «agregace»

FUP*

Měsíční cena

«fup»
«fupost»

«cena»,00
Kč s DPH

AKCE:

«akce»

Smlouva se uzavírá:

na «doba_trvani_smlouvy» měsíců (je-li doba 0 měsíců jedná se o smlouvu
na dobu neurčitou)

Účastník prohlašuje že:
a) se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací sítě ADA-NET (dále jen "VP"), tyto obdržel, bere na vědomí, že
jsou součástí této smlouvy a zavazuje se VP aktuálně platné dodržovat; VP i tato smlouva mohou být poskytovatelem měněny postupem ve VP
uvedeným v souladu s platnými právními předpisy;
b) se seznámil s aktuálně platným ceníkem poskytovatele;
c) v okamžiku uzavření této smlouvy nedluží za ostatní služby mu poskytované poskytovatelem;
d) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb;
f) souhlasí s tím, že žádost o zrušení tematických televizí uvedených na smlouvě nelze podat před uplynutím 3 kalendářních měsíců ode dne
účinnosti smlouvy či žádosti o objednání této tematické televize;
g) potvrzuje, že mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu 12 měsíců. V případě, že smlouva byla uzavřena na dobu přesahující 12 měsíců, činí se
tak na výslovnou žádost účastníka;
h) v případě, že však smlouva byla uzavřena na dobu určitou a byla zrušena z důvodů na straně účastníka před uplynutím sjednané doby určité
(např. z důvodu podání výpovědi účastníkem před uplynutím doby určité, odstoupením od smlouvy poskytovatelem pro porušování smluvních
povinností účastníkem ap.) tak, že účinnost ukončení smlouvy nastane dříve, než by uplynula doba, na kterou byla smlouva uzavřena, je účastník
povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu (jako odškodnění/vyrovnání za ušlé platby a náklady vynaložené v souvislosti se vznikem smluvního
vztahu (dále jen "smluvní pokuta"). Výše smluvní pokuty je určena jako jedna pětina součtu pravidelných měsíčních plateb nebo jedna pětina součtu
minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (tedy za období mezi účinností ukončení smlouvy a
koncem sjednané doby trvání smlouvy);
i) s osobními údaji smluvních stran bude nakládáno dle příslušných ustanovení GDPR.

V Adamově dne: «datum»

v.r. Roman Pilát
-------------------------------------------------------------------------------------------jménem Poskytovatele ABLE agency, s.r.o.: Bc. Roman Pilát, jednatel

v.r. «podpisuje»
-------------------------------------------------------------------------------------------za Uživatele «podpisuje»
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