Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
firmy Ing. Jan Půhoný Hemže 44, 56501 Choceň IČ 74479181, DIČ CZ8605274029,
zapsaný v živnostenském rejstříku u ŽÚ ve Vysokém Mýtě - Ev. č. 361108-391795
a 361108-391796. Číslo osvědčení ČTÚ 3151
Číslo smlouvy:
Smluvní strany:
Poskytovatel Ing. Jan Půhoný Hemže 44, 56501 Choceň IČ 74479181, DIČ
CZ8605274029, zapsaný v živnostenském rejstříku u ŽÚ ve Vysokém Mýtě - Ev. č.
361108-391795 a 361108-391796. Číslo osvědčení ČTÚ 3151 zastoupení panem Ing.
Janem Půhoným,
e-mail info@puhy.net
kontakt +420 464 601 220
Účastník
adresa zřízení:
fakturační adresa:
rodné číslo:
telefon:
e-mail:
Předmět smlouvy, cena
1) Předmětem této smlouvy jsou následující poskytované služby:
Název služby:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Celková cena za měsíc:
2) Jednorázový zřizovací poplatek:
3) Služby budou poskytovány od:
4) Telekomunikační zařízení majetkem poskytovatele:
Ceny poskytovaných služeb neuvedených v této smlouvě se řídí aktuálně platným
ceníkem poskytovatele. Dostupným na https://www.puhy.net

Platební podmínky
1) Vyúčtování služby se provádí na základě: (nehodící se škrtněte)
ročního předpisu plateb (platebního kalendáře)
formou daňového dokladu.
2) Cena je splatná, v případě platebního kalendáře, do 1. dne v měsíci, ve kterém dojde
k uskutečnění zdanitelného plnění, nebo do splatnosti daňového dokladu, a to na účet
poskytovatele,. Který je uveden na daňovém dokladu.
3) Jako variabilní symbol plateb je účastník povinen používat číslo své smlouvy.
4) Všechny uvedené ceny jsou včetně DP, pokud není uvedeno jinak.
Povinnosti poskytovatele
1) Poskytovatel je povinen uživatele vhodným způsobem a je-li to v jeho možnostech
i s dostatečným předstihem informovat o omezení, přerušení, změnách nebo jiných
nepravidelnostech v poskytování služeb.
2) Ostatní povinnosti poskytovatele se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek pro
poskytování služeb elektronických komunikací dostupných na https://www.puhy.net
Povinnosti uživatele
1) Účastník je povinen dodržovat nastavení / konfiguraci služby, zvláště pak přidělení IP
adresy, masky sítě, brány atd. Toto nastavení obdrží od poskytovatele. Účastník se
zavazuje užívat objednané služby v souladu s platnými právními předpisy.
2) Ostatní povinnosti účastníka se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek pro
poskytování služeb elektronických komunikací dostupných na https://www.puhy.net
Závěrečná ujednání
1) Poskytovatel není odpovědný účastníkovi za jakékoliv škody vzniklé odstoupením od
smlouvy ani za škody způsobené nedostupností sjednaných služeb.
2) Smlouvu ze strany účastníka lze vypovědět pouze písemnou formou i bez udání důvodu
a to s výpovědní lhůtou 30 dní ode dne doručení písemné výpovědi. Výpovědní lhůta
počíná běžet od prvního dne po dni po doručení poskytovateli.
3) Tato smlouva je sepsána v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení spolu s kopií Všeobecných obchodních
podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací.
4) Níže podepsaný účastník prohlašuje, že údaje v této smlouvě jsou pravdivé, že byl
seznámen se všemi závazky vznikajícími touto smlouvou a seznámil se s Všeobecnými
obchodními podmínkami poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací Poskytovatele, ceníkem Poskytovatele, reklamačním řádem a technickou
specifikací služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jejichž aktuální znění je
umístěno na webových stránkách poskytovatele https://www.puhy.net
Maximální, inzerovaná, běžně dostupná a minimální rychlost služby přístupu k internetu
v pevném místě jsou vymezeny v dokumentu Technická specifikace služeb.

5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich
pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně
nevýhodných podmínek a to dle zákona č. 127/2005 Sb., o telekomunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s čímž
účastník výslovně uděluje souhlas. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu
a nahrazuje všechny předchozí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.
6) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
V: …………. Dne: ……………

………………………………….
Poskytovatel

………………………………….
Účastník

