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Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb č.
Jméno
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb sítě Airwaynet uzavřená
dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníka, a zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích) dále jen „Smlouva“, mezi:

(variabilní symbol pro platby)

jméno a příjmení nebo název společnosti / zástupce (dle výpisu OR, plné moci)
Identifikace

datum narození / číslo OP (pasu) nebo identifikační číslo (IČ)
AIRWAYNET, a. s., Hládkov 920/12, 169 00 Praha 6, zastoupená Miloslavem
Novákem, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 3877, IČO: 61058068, DIČ: CZ61058068 jakožto provozovatel sítě
AIRWANET, dále jen „Poskytovatel“, a →

Adresa

trvalé bydliště nebo sídlo společnosti
Adresa korespondenční

Pokud je jiná než adresa trvalého bydliště
Telefon

telefonní kontakty
E-mail

kontakt do vaší elektronické pošty
dále jen „Účastník“

I. Předmět smlouvy

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat Učastníkovi telekomunikační
služby v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, jejích přílohách a Všeobecných
podmínkách poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností
Airwaynet a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“).

II. Specifikace služby

Neomezené internetové připojení dostupné 24 hodin denně

Tarif*

Rychlost (Mb/s)

jméno tarifu
Adresa připojení

Agregace

Datum spuštění

Napájení zařízení A

Veřejná IP

download / upload

adresa místa instalace / byt / patro
Zařízení A**

zařízení / seriové čislo

Zařízení B**

hrazen hotově (Kč)

*Během platnosti Smlouvy může Poskytovatel změnit specifikaci tarifu v parametrech: rychlost - pouze zvýšení, a agregace - pouze snížení. Změnu tarifu, přesně přechod na nižší
tarif, provede Poskytovatel na základě podané žádosti Účastníka, a to nejdříve po uplynutí smluveného závazku na dobu užívání služby. **V případě vyplnění pole „Zařízení“,
bylo Účastníkovi bezplatně zapůjčeno přijímací (A) a koncové (B) zařízení (dále jen „Zařízení“) a podpisem této smlouvy potvrzuje jeho převzetí. Zapůjčení se řídí podmínkami
Poskytovatele. Zaříjení je majetkem Poskytovatele a při ukončení této smlouvy je Účastník povinen nepoškozené Zařízení vrátit zpět Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zdarma
provést demontáž Zařízení A a Účastník je povinen demontáž umožnit. Pokud nedojde k navrácení, je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi vyfakturovat pořizovací cenu Zařízení.

III. Cena a způsob
úhrady služby

Níže uvedené ceny (vč. zákonné DPH) budou fakturovány měsíčně (daňový doklad
vystavován k 15. dni v měsíci a to vždy za aktuální měsíc), a to dle fakturačních údajů (číslo
účtu 2104414848/2700, variabilní symbol = číslo smlouvy, datum splatnosti) uvedených na
příslušném daňovém dokladu.
Cena tarifu

Veřejná IP
Kč

Kč

Marketingová akce

Způsob úhrady
bankovním převodem

nebo složenkou

Zaslání vyúčtování
poštou

25 Kč

nebo emailem

zdarma

Jednorázové platby složené Účastníkem v hotovosti při uzavření smlouvy
Instalační poplatek

Záloha**
Kč

Kč

*Hradí se při uzavření smlouvy na kratší dobu než 12 měsíců
**Skládá Účastník s jinou státní příslušností než ČR, vyjma případu, že uzavře smlouvu na IČ registrované v České
Republice. Záloha bude vrácena na žádost Účastníka až po řádném ukončení poskytování služby nebo po uplynutí
závazku. V tomto případě musí být všechny závazky Účastníka vůči Poskytovateli uhrazeny. V opačném případě je
Poskytovatel oprávněn tuto zálohu použít na úhradu závazků Účastníka vůči Poskytovateli povinen zdarma provést
demontáž Zařízení A a Účastník je povinen demontáž umožnit. Pokud nedojde k navrácení, je Poskytovatel oprávněn
Účastníkovi vyfakturovat pořizovací cenu Zařízení.

IV. Závěrečná ustanovení

°° Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou se závazkem využívání služby po dobu

měsíců od

data spuštění

°° Smlouva může být ukončena nejdříve po uplynutí sjednané doby, na kterou byla uzavřena. Neoznámí‑li

Účastník před uplynutím sjednané doby písemně Poskytovateli, že trvá na tom, aby mu dále službu
neposkytoval, platí, že se jedná o smlouvu na dobu neurčitou, kterou lze vypovědět bez udání důvodu
v jednoměsíční lhůtě. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od doručení
výpovědi.

°° Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných
telekomunikačních služeb IP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

°° Pokud dojde k rozporu mezi smlouvou a Všeobecnými podmínkami, má přednsot úprava obsažená
v této smlouvě.

°° Smlouva je vyhotovena 2x s platností originálu. Po jejím podpisu každá strana obdrží kopii.
°° Právní vztahy v této Smlouvě, přílohách Smlouvy či Všeobecných podmínkách neupravené, se řídí

českými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. Očanský zákoník, a zákonem
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích).
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet Účastníka. Dále prohlašuji, že jsem převzal
Všeobecné podmínky a plně rozumím jejich znění, které se zavazuji dodržovat a též prohlašuji,
že jsem převzal příslušné materiály a informace týkající se provozu sítě AIRWAYNET, které beru
na vědomí. Také prohlašuji, že souhlasím s instalací provedenou technikem Poskytovatele.

V Praze dne

Poskytovatel

Účastník

