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A. Účastník
Obchodní jméno

Rodné číslo

DIČ

IČ
Sídlem
Oprávněný zástupce

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

test@seznam.cz

B. Poskytovatel
Obchodní jméno

ONYX engineering spol. s r.o.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis C / 14256

IČ
Sídlem
Oprávněný zástupce
Telefon

DIČ
64615341
CZ64615341
Pavelkova 11, Olomouc, 772 00
Mgr. Bohuslav Coufal
+420 844 114 814

Číslo účtu

2900409118/2010
Kontaktní osoba
E-mail

Variabilní Symbol

1121

Mgr. Pavel Hemelka
obchod@onyx.cz

1. Předmět Smlouvy
Poskytovatel se zavazuje zajistit Účastníkovi Službu v rozsahu sjednaném touto Smlouvou. Účastník se zavazuje platit sjednanou cenu za poskytování Služby. Poskytování Služby se
řídí Všeobecnými podmínkami společnosti ONYX engineering spol. s r.o., Účastník i Poskytovatel svým podpisem stvrzují, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámili a souhlasí
s nimi.

2. Právo odstoupit od Smlouvy
2.1. Účastník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů následujících po dni uzavření Smlouvy.
2.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Účastník o svém odstoupení informovat Poskytovatele a to formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).
2.3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od této Smlouvy, je nutné odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3. Důsledky odstoupení od Smlouvy
3.1. Pokud Účastník odstoupí od této Smlouvy, vrátí Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno Poskytovateli oznámení o odstoupení od
Smlouvy, všechny platby, které od Účastníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než
nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použije Poskytovatel stejný platební prostředek, který Účastník použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně
není domluven jiný způsob úhrady. V žádném případě Účastníkovi nevzniknou další náklady.
3.2. Účastníkovi jsou poskytovány Služby ihned po montáži Přijímacího zařízení. Pokud došlo k poskytování Služeb během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatí Účastník
Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých Služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb
stanovených ve Smlouvě.
3.3. Převzetí (vrácení) Přijímacího zařízení
a) Pokud Účastník neodkoupil Přijímací zařízení, po odstoupení od Smlouvy jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy k odstoupení od Smlouvy došlo, odešle zpět
nebo jej doručí na adresu Poskytovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete Přijímací zařízení zpět před uplynutím 14 dnů.
b) Náklady spojené s vrácením Přijímacího zařízení nese Účastník.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty Přijímacího zařízení. Účastník odpovídá pouze za snížení hodnoty Přijímacího zařízení v důsledku nakládání s tímto Přijímacím zařízením jiným
způsobem, než k jakému bylo určeno, případně v důsledku neodborné manipulace s ním.

4. Způsoby platby
4.1. Trvalým příkazem
Doporučený způsob placení faktur, kdy má Účastník jistotu, že jeho platby budou uhrazeny. Měsíční platby včetně DPH (viz. Souhrn plateb) jsou poukazovány do 7. dne v měsíci na
účet 2900409118/2010. Variabilní symbol pro platbu je 1121.
4.2. Převodním příkazem
Měsíční platby včetně DPH (viz. Souhrn plateb) jsou poukazovány na základě jednotlivě podávaných převodních příkazů do 7. dne v měsíci na účet 2900409118/2010. Variabilní
symbol pro platbu je 1121 nebo číslo měsíčně zasílané faktury.
4.3. Inkaso z účtu klienta
Účastník povolí na svém účtu inkasní právo ve prospěch účtu 2900409118/2010. Účastník má povinnost o tomto kroku informovat Poskytovatele, který následně každého 7. dne
v měsíci inkasuje příslušnou částku z účtu Účastníka pod variabilním symbolem 1121.

5. Ostatní podmínky
5.1. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Účastníkem se řídí občanským zákoníkem v platném znění, dále touto Smlouvou, Všeobecnými podmínkami a Ceníkem. Všeobecné
podmínky jsou v plném rozsahu k dispozici v sídle společnosti. Účastník svým podpisem stvrzuje, že se s Všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
5.2. Účastník může být fyzická nebo právnická osoba, která užívá Službu na základě písemné Smlouvy.

6. Vznik a zánik smluvního vztahu
6.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou a to dle specifikace v bodu 9 (viz. Sjednané Služby) této Smlouvy.
6.2. Smlouva na poskytování Služby nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu Předávacího protokolu o převzetí Služby.
6.3. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, činí výpovědní doba ze strany Poskytovatele i Účastníka 1 měsíc, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Podpisem nové verze Smlouvy pozbývá platnost předcházející verze Smlouvy.
6.5. V případě předčasného vypovězení Smlouvy podepsané na dobu určitou je Účastník povinen uhradit platby za celé sjednané období poskytování Služby dle bodu 15.4.
Všeobecných podmínek.
6.6. Smlouva sjednaná na dobu určitou přechází po vypršení doby platnosti automaticky na Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou. Pokud má Účastník zájem o ukončení smluvního
vztahu k termínu vypršení doby platnosti, je povinen informovat Poskytovatele minimálně jeden měsíc před vypršením platnosti Smlouvy.

7. Fakturace za marné měření
Provozovatel si vyhrazuje právo fakturovat Účastníkovi jednorázový poplatek spojený s náklady na měření, bude-li Účastníkovi signál naměřen a Účastník zruší instalaci Služby.
Účastník zároveň souhlasí, že vystavenou fakturu uhradí.

8. Osobní údaje
Účastník souhlasí se zpracování osobních údajů pro potřeby Poskytovatele dle dokumentu Podmínky zpracování osobních údajů.
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9. Sjednané Služby ( ceny uvedeny v Kč bez DPH )
1060
Airnet-Home FIBER 75
Připojení do internetu po optickém kabelu
Sjednaný termín poskytování služby

Měsíční pronájem
datum předání

460.00

---

---

Smlouva na dobu neurčitou

---

Zřizovací poplatek

Cena ( jednorázový poplatek )

--825.50

Adresa přípojného bodu účastníka

sídlo účastníka

---

---

DNS servery

91.228.45.254, 91.228.46.254

---

---

Server odchozí pošty

mail.onyx.cz

---

---

IP adresa / maska / gateway AP

192.168.201.249 / / 192.168.201.254

---

---

IP adresa / maska / gateway PC

192.168.112.123 / 255.255.255.0 / 192.168.112.254

---

---

10. Souhrn plateb
Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH
(zaokrouhleno)

Jednorázové platby

825,50 Kč

173,36 Kč

999,00 Kč

Měsíční platby

460,00 Kč

96,60 Kč

557,00 Kč

V Olomouci dne 8.6.2018

V Olomouci dne 8.6.2018

zástupce účastníka

zástupce poskytovatele

Služba byla kompletně předána dne:

Převzal:

Totožnost ověřil:...................................................... Dne:..............................
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