 číslo smlouvy:xxxxxxx

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., obč. zák., a zákonem č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle svého vlastního prohlášení k právním úkonům v plném rozsahu zcela způsobilými účastníky, jimiž jsou:
CUBESOL, s.r.o., Pellicova 629/5d, 602 00 Brno, IČ: 27678491, DIČ: CZ27678491, vedená u krajského soudu v Brně, Spisová značka C 51394.

Kontakt: 777679440, 721551033 (po 19. hod. jen sms nebo email)
,
internet@iwao.cz
,facebook.com/iwao.cz
Bankovní účet: Fio banka,č. účtu: 2000361809/2010, variabilní symbolječíslo smlouvy. Příchod platby nejpozději 21. den v měsíci!
a objednavatelem / nájemníkem:

Jméno a příjmení: ______________________________________ Podnikatel / firma (fakt. údaje):____________________
Datum narození: _______________________________________ Název: _______________________________________
Adresa tr. bydl.:________________________________________ Adresa: ______________________________________
Číslo účtu: ________________________________________ IČ: __________________________________________
Telefon:______________________________________________ DIČ: _________________________________________
Email: _______________________________________________ Odp. zástupce: _________________________________
Adresa připojení(pokud se liší od adresy bydliště): _______________________________________________________________
Uživateli (bylo - nebylo) zapůjčeno zařízení: GPON Huawei ONT, RB SXT/Sq/Disc, napájecí zdroj 24V, pasivní PoE, Wi-Fi router TP-Link, Netis,
jiné _______________________________________________ (nehodící se škrtněte).
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat uživateli telekomunikační služby popsané v následující specifikaci za podmínek popsaných ve Všeobecných
podmínkách pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti CUBESOL, s.r.o. a závazek uživatele za tyto služby platit.

Specifikace služeb

Inzerovaná rychlost (Mbit/s):

Tarif:
Technologie: ⬜ GPON(optika)
Prémiový router (zapůjčení Kč, min 1r)
⬜Prémiový bezdrát (60 GHz)
⬜ Standardní bezdrát(5GHz)

Mini
⬜ 50 (25/25)

Internet
Interval placení:

Měsíční ceny za služby, všechny v Kč včetně DPH:
⬜ ročně

⬜
měsíčně ⬜ čtvrtletně

⬜ půlročně

Základ
⬜ 200(100/100)

C
 elk. měs./roč. cena________________Kč vč. DPH
Rodina

Profi
⬜ 700 
(350/350)

Prémium
⬜ 1000 (500/500)

⬜v ceně

⬜v ceně

⬜ 1000 jednor. nebo ⬜29/měs

⬜ 400 
(200/200)
⬜500 ⬜19/měs

⬜ 150(100/50)

⬜ 250 
(150/100)

⬜ 400 (250/150)

⬜ 20
(20/10)

⬜ 25
(25/13)

⬜ 30
(30/15)

⬜ 40
(40/15)

⬜ 10
(10/5)
⬜ 250

⬜ 350

⬜ 399

⬜ 499

⬜ 699

⬜ 295

⬜ 399

⬜ 449

⬜ 555

⬜ 777

⬜
jiná__

⬜

jiná______

Televize (a rádio)
⬜ ne
⬜ 149
⬜ 139
⬜ 129
⬜ 99
⬜
199 
(bez int.)
Set-top box:
Volitelné funkce: 
⬜ zpětné sledování a 50h nahrávek +45 Kč 
⬜3× SmartTV +69
⬜
___ ks po 10 Kč (serv. popl.)
⬜ 120h nahrávek +85 
⬜ APPLE TV +35
Balíčky kanálů:
⬜ Sport +189 
⬜ Doku +95 
⬜Filmbox +139 
⬜MAX +399 
⬜be2can +98
⬜
___ ks nájem +99 Kč (vč. serv. popl.)
 HBO GO +149 ⬜HBO + HBO GO +255 
⬜ BASIC +349
⬜
___ ks po 1000 Kč jednor. + 12×150 ⬜Relaxxx +250 ⬜HBO +225 ⬜
⬜MAXI+HBO GO +699 
⬜ Filmy +125 
⬜ Dětský +59 
⬜ Ruský +109
⬜ Filmový +129 
⬜ Mých 7 +149 ⬜
H
 BO maxpack +279
Další služby
⬜ ne
⬜ veřejná IP +50 Kč/měs 
⬜ jiná_______________________________________________
Minimální doba trvání smlouvy (měsíců): ⬜ 0 ⬜ 12 ⬜
 24 ⬜
 jiná _____
5GHz – IP WAN: 192.168.
. 
MAC:
:
:
:
:
:
GPON - SN / PON: _____________________________________
Domácí Wi-Fi: Název sítě: IWAO.cz_
Heslo: 

___________________ IP: 192.168.254.2 Login: admin Heslo: admin
Další ujednání: ⬜ Sezónní připojení od _____________________ do ___________________, ⬜ jiné: __________________________________________________
Uživatel prohlašuje a svým podpisem uvedeným níže potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s Všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních
služeb společnosti CUBESOL, s.r.o. (dostupných na http://www.iwao.cz) a že s nimi v plném rozsahu souhlasí a tyto se i zavazuje dodržovat a plnit. Dále je na webových
stránkách dostupné i Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR). Všechny tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva vstupuje v platnost následující den po
podpisu oběma stranami. Smlouva se uzavírá s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpovědní lhůta začíná běžet v den doručení výpovědi písemné (i elektronické – podmínkou je zpětné
potvrzení poskytovatelem) druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy v lhůtě 3 měsíců od data podpisu smlouvy ve smyslu ustanovení článku X. odst. 2.
všeobecných podmínek se tímto objednatel zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši pěti procent součtu měsíčního paušálu zbývajících do konce 3 měsíců od
podpisu smlouvy. Poskytovatel je oprávněn vystavit objednateli účetní doklad. Doba odezvy včetně zahájení a odstranění nahlášené poruchy je max. 72h. Parametry služeb a
rychlostí jsou uvedeny v samostatném dokumentu Parametry služby internet dostupného taky na webových stránkách www.iwao.cz. Uvedené rychlosti ve smlouvě pod názvem
tarifu v závorkách značí rychlost (stahování / rychlost odesílání) a před závorkou součet obou rychlostí. Uvedené rychlosti znamenají, že za 1s se stáhne uvedený objem dat, tj.
Mb/s = megabit za 1s. Poskytovatelem služby televize (služby SledovaniTV) je společnost sledovanitv.cz s.r.o., U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno.
Objednatel je oprávněn změnu všeobecných podmínek ve lhůtě 30 dní od oznámení změny poskytovatelem odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět dle dosud platných
všeobecných podmínek, a to dle ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu všeobecné podmínky změnit.
Změna všeobecných podmínek bude objednateli oznámena ve vyúčtování služeb (faktuře), případně běžnými komunikačními prostředky, které poskytovatel ve vztahu k
objednateli běžně používá. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním všeobecných podmínek. Současně smluvní strany svými podpisy stvrzují, že veškeré údaje
uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a že jsou si vědomy právních důsledků nepravdivých údajů. Účastníci této smlouvy prohlašují, že na obsahu této smlouvy se dohodli, byla
sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
V(e) _______________________________
__________________________________________________

Lukáš Merta, jednatel CUBESOL, s.r.o.

Datum:___________________________
__________________________________________________

jméno a podpiszástupce poskytovatele

_____________________________________________

podpisuživatele

