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Rámcová smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací #1610/2015
Smluvní strany

eHAMnet, s.r.o., Údolní 1273/98, Praha 4 - Braník, 142 00
Osoba oprávněna jednat jménem firmy: Ing. Jakub Sýkora nar. 19. srpna.1983, Ing. Jan Jareš nar. 30. listopadu 1982, Ing. Václav Henzl nar. 22. září 1983
IČ: 28526091, DIČ:CZ28526091, Tel.: 222 264 764, Hotline: 777 594 201
Číslo účtu: 2000561667/2010 (Fio banka, a.s. )
Zápis v rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 147999
(dále jen "Poskytovatel")

a

František Zkouška, Trvalá 1, Lhota, 12345
korespondenční adresa Korespondenční 2/3a, Řitka, 25341 Rodné číslo nebo datum narození: 123456/0789
Číslo účtu: není poskytnuto
Mobil: +420123456789, E-mail: franta@zkouska.cz
(dále jen "Účastník")

se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský
zákoník“) a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o
elektronických komunikacích“) takto:

Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje zřídit a poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací za podmínek uvedených v této smlouvě, včetně všech jejích součástí, a
jednotlivých technických specifikacích uzavřených k této smlouvě a Účastník se zavazuje převzít a užívat poskytované služby v souladu se sjednanými podmínkami a platit za
poskytované služby ujednanou cenu.

Změny oproti Smlouvě a Všeobecným podmínkám
Odchylná ujednání v Technických specifikacích mají přednost před ujednáními ve Smlouvě, Všeobecných podmínkách a Ceníku.

Vyúčtování
Pro identifikaci svých plateb za služby použije účastník specifický symbol 1035901610.
Splatnost faktur je 10 dní, poskytovatel fakturuje se začátkem období.
Vyúčtování a další dokumenty jsou zasílány elektronicky.
Přednostně dohodnutý způsob úhrady vyúčtování je převod

Závěrečná ujednání
Právní poměry výslovně neupravené touto smlouvou a výše uvedenými dokumenty se řídí Zákonem o elektronických komunikacích a Občanským zákoníkem. Smluvní strany
se zavazují dodržovat podmínky dané výše uvedenými dokumenty a to stvrzují svým níže uvedeným podpisem.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy k ní připojí své podpisy obě smluvní strany, přičemž rozhodující je okamžik připojení pozdějšího podpisu.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí některé smluvní strany. Výpovědní doba činí jeden měsíc a
začíná běžet od dne následujícího po dni, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit
pouze formou písemných, oboustranně podepsaných číslovaných dodatků. Každý dodatek musí obsahovat odkaz na evidenční číslo této smlouvy a označení, že se jedná o
změnu této smlouvy.

Potvrzuji, že jsem oprávněn jednat za Poskytovatele - ________________________,
František Zkouška, nar. 123456/0789

dat. nar. ______________

V _________________ dne _________________

V Praze dne 31. 05. 2015

eHAMnet, s.r.o. - ﬁrma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147999
IČ: 28526091 | DIČ: CZ28526091 | Sídlo a kancelář: Údolní 1273/98, Praha 4 - Braník, 142 00
Email: info@ehamnet.cz | Tel.: +420 222 264 764 | Hotline: 777 594 201
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Technická specifikace služby INTERNET
ke smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací #1610/2015
Technická specifikace služeb:
Označení tarifu: AirMAX, (parametry z Ceníku ke dni vystavení TS - stahování 10 Mbps, nahrávání 10 Mbps)
IP adresa / maska / brána:
Přípojný bod: free.ehamnet.cz - placené
Metoda zabezpečení / klíč-heslo: žádné / není
Primární DNS: 10.35.1.1
Sekundární DNS: 10.35.5.1
SMTP server: smtp.ehamnet.cz
Koncový bod:
Podmínky užívání služby:
Datum zahájení poskytování služby a testovací provoz do: 15.6.2015
V případě, že je služba aktivní před datem zahájení poskytování služby, jedná se o bezplatný testovací provoz.
Účastník bere na vědomí, že využívání služby přes další - zejména bezdrátová zařízení provozovaná ve sdíleném pásmu - může mít za následek
snížení parametrů odebírané služby, za které však poskytovatel nemůže nést zodpovědnost.
Další ujednání
Smlouva se uzavírá se závazkem na dobu X měsíců od data podpisu smlouvy oběma stranami. Při vypovězení smlouvy ze strany spotřebitele
dříve než po uplynutí smluvního závazku je spotřebitel povinen uhradit 1/5 součtu měsíčních paušálů do konce sjednané doby trvání smlouvy a
dále uhradit náklady spojené s koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek (instalace, zápůjčka).
Poskytovatel účastníkovi bezplatně zapůjčil koncové telekomunikační zařízení s příslušenstvím dle předávacího protokolu. Účastník je povinen
zařízení vrátit nejpozději do 14 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy. V případě, že účastník tuto povinnost poruší, je poskytovatel oprávněn po
účastníkovi požadovat úhradu zařízení dle ceníku poskytovatele s cenou jako za nové zařízení. Poskytovatel provede práci na instalaci v rozsahu
trvání jedné hodiny práce a dodá drobný materiál (kabel do 15m, pásky, konektory atp.) za zvýhodněných podmínek - zdarma.
Cenové podmínky
Částka za službu měsíčně: 417 Kč vč. DPH 21%, 345 Kč bez DPH
Fakturační období: 1 měsíc(e/ů)

Potvrzuji, že jsem oprávněn jednat za Poskytovatele - ________________________,
František Zkouška, nar. 123456/0789

dat. nar. ______________

V _________________ dne _________________

V Praze dne 31. 05. 2015
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