Smlouva o pronájmu datového okruhu
Číslo smlouvy: …….
Poskytovatel:
Jméno:
Adresa:
Město:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
kontakt:
e-mail:

Uživatel:
Jméno:
Adresa:
Město:
IČ:
DIČ:
Zák.číslo:
mobil:
e-mail:

JiriVana.NET s.r.o.
Tř. 5. května 357
289 11 Pečky
05 56 02 09
CZ 05 56 02 09
21 00 27 88 50 / 2010
www.jirivana.net
info@jirivana.net

Předmět smlouvy


Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat uživateli službu Pronájem datového okruhu dle Všeobecných podmínek.
Uživatel se zavazuje za službu řádně platit dohodnutou cenu ve prospěch poskytovatele.

Specifikace služby



Pronájem datového okruhu – tarif ……. (…... kbit/s).
Měsíční poplatek: ….. Kč včetně DPH.



Smlouva nabývá platnosti …… a uzavírá se na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná se počítat prvním dnem
následujícího měsíce. Smlouvu je možné vypovědět pouze písemnou formou a to podáním na adresu druhé strany. Případné
změny smlouvy budou řešeny jako Dodatky ke smlouvě. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškeré předchozí
smlouvy.



Uživateli bylo zapůjčeno zařízení potřebné pro využívání služby. Soupis zařízení je uveden v této smlouvě. Zařízení zůstává
majetkem poskytovatele a po ukončení platnosti této smlouvy bude vráceno zpět poskytovateli. Poskytovatel si vyhrazuje
právo toto zařízení uživateli kdykoliv po vzájemné dohodě vyměnit za jiné tak, aby byla zachována funkčnost služby v plném
rozsahu.



Uživatelské rozhraní na adrese http://uzivatel.jirivana.net

Práva a povinnosti smluvních stran:
1. Uživatel je povinen při užívání služby dodržovat právní předpisy ČR a jednat v souladu s dobrými mravy a etickými a
morálními normami. Uživatel nesmí použít službu k obtěžování třetích osob, zejména rozesíláním nevyžádaných dat.
2. Uživatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění bezpečnosti sítě a učiní taková technická opatření, která zabrání
napadení a průniku do systémů jiných uživatelů prostřednictvím zařízení uživatele. V případě takového průniku se uživatel
zavazuje aktivně spolupracovat s poskytovatelem na realizaci opatření, která by podobným skutečnostem zabránila.
3. Uživatel nesmí poskytovat službu třetím osobám za úplatu nebo zdarma bez souhlasu poskytovatele.
4. Poskytovatel je oprávněn regulovat službu uživatelům s provozem výrazně převyšujícím běžné využívání služby ostatními
uživateli. Poskytovatel může pozastavit přístup ke službě uživatelům, jejichž chování indikuje využívání technických
prostředků k obcházení podmínek užívání služby či ukazuje na poskytování služby třetím osobám.
5. Platba za poskytnutou službu je převodem na bankovní účet pod uvedeným variabilním symbolem. Faktury budou
vystavovány a odesílány elektronicky na e-mail uživatele (pokud je uveden).
6. Poskytovatel zodpovídá pouze za přenosové cesty od providera přes poskytovatele k uživateli. Poskytovatel nenese
odpovědnost za stav zařízení uživatele, který by mohl znemožňovat uživateli využívat služeb v celém rozsahu (např. viry,
pomalé PC a pod.)
7. Poskytovatel není povinen v případě výpadků poskytovat slevy na své služby. Dále si poskytovatel vyhrazuje právo na
odstávky připojení z důvodů údržby a úprav sítě.
Ostatní ujednání
Veškerá další ustanovení se řídí podle platných právních norem České republiky. V případě, že jedno nebo více ustanovení této
smlouvy bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se toto týkat ostatních ustanovení smlouvy, která
budou vykládána tak, jako kdyby toto nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné ustanovení neexistovalo. Poskytovatel i uživatel
souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonně platnými a
vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu této smlouvy.

--------------------------------------------Poskytovatel

V Pečkách …..

--------------------------------------------Uživatel

