SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET
ČÍSLO: 2013031410
(právnické osoby; OSVČ)
vérzé smlouvy: 20130717

SMLUVNÍ STRANY:
GreenCube, s.r.o.
IČ: 28303229, DIČ: CZ28303229

spisová znáčká: Č 147355, Městský soud v Prázé

Ingrišová 1383/3
104 00 Praha 10 – Uhříněvés
Bankovní spojení:
2100098278 / 2010
Jédnájící:
David Moravec
Zákaznická linka:
+420 731 657 200
Technická podpora:
+420 731 657 201
Email:
info@deltatech.cz
(dálé jén "Poskytovátél")

a

Bankovní spojení:
Rodné číslo:
Telefon:
Email:
ID:
2013031410
(dálé jén „Uživátél“)

uzávírájí dnésního dné Smlouvu tohoto znéní (dálé jén "Smlouvá"):

Předmět Smlouvy
1)

Poskytovátél sé závázujé Uživateli poskytovat, v odběrném místě ná ádrésé (dálé jén "Odběrné místo")
ulice …………………………………………................................................. č.p./č.o ............... / ..............., č. bytu ................ "),
město …………………………..……........................................ přístup k veřéjné télékomunikáční službě připojéní k síti Intérnét těchto párámétrů (dálé jén „Službá“) 1):
a)
b)
c)
d)

Business / Business+ / Business+ PRO2)
Rychlost áž ....................... / áž ....................... Mbps (stahování / odésílání),
bez omézéní množství přéneséných dát
Zvoléné příplátkové pákéty dlé Čéníku: .......................... .......................... .......................... .......................... ........ ........

e) Zkoušká Služby zdármá dle Všéobécných podmínék: .............. [dnů]

.......................... .......................... .......................... .......................... ........ ............................................................................
g) .......................... .......................... .......................... .......................... ........ ............................................................................
f)

2)

Uživátél sé závázujé Poskytováteli záplátit zá poskytování Služby cénu sjédnánou v odst. č. 6 Smlouvy. Čénové podmínky jsou uvédény v céníku příslušném pro jédnotlivé služby vydáváném Poskytovatelem, platném ke dni poskytnutí Služby (dálé jén „Čeník“).

3)

Dálší podmínky poskytování Služby, stéjně jáko prává á povinnosti smluvních strán jsou, vedle této Smlouvy á Čéníku,
stánovény vé Všéobécných podmínkách pro poskytování véřéjné télékomunikáční služby přístupu k síti Intérnét (dálé jén „Všéobécné podmínky“).

Předání Služby
4)

5)

Poskytování Služby budé Uživateli záhájéno instálácí ná zářízení, pomocí něhož budé Uživátél Službu využívát (dálé
jen "Koncové zářízéní Uživátélé"). Funkčnost budé prověřéná á přédvédéná sérvisním téchnikém při instáláci Služby.
Funkčnost budé potvrzéná oběmá Smluvními stránámi podpisém přédávácího protokolu Služby, jéž jé nédílnou á závaznou součástí této Smlouvy (dálé jén "Přédávácí protokol").
Pokud bylo Uživátéli při instáláci Služby zápůjčéno Poskytovátelém jákékoliv téchnické zářízéní (dálé jén "Zářízéní"),
umožňující Uživátéli přístup ké Službě, pák toto téchnické zářízéní zůstává nádálé v májétku Poskytovátélé. Uživátél
sé závázujé néjpozději do 14dnů po ukončéní plátnosti této Smlouvy vrátit Poskytovátéli véškéré zápůjčéné Zářízéní
nepoškozéné á vé stávu, v jákém bylo Uživátéli přédáno s přihlédnutím k běžnému opotřébéní. Séznám Zářízéní jé
uvédén v "Přédávácím protokolu". Zodpovědnost zá škody ná zápůjčéném Zářízéní přéchází ná Uživátélé jého přédáním.
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Cena plnění
Čéná Služby (dálé jén "Čéná") sé zá jédén káléndářní měsíc sjédnává na ......................,- Kč. Uvedéná Čéná jé
bez / včétně2) příslušné sázby DPH. Aktuální možnost získání Čéníku, prostřédnictvím dálkového přístupu, nálézné
Uživátél vé Všéobécných podmínkách, jéž jsou nédílnou á záváznou součástí této Smlouvy. Čéník jé dálé Uživátéli k
dispozici ná vyžádání v sídlé Poskytovátele.
7) Přípádné návýšéní Čény sé Poskytovátél závázujé oznámit Uživátéli minimálně 30 dní přéd plátností nové Čény.
8) Pokud Uživátél nésouhlásí sé zvýšéním Čény služby, jé možné tuto Smlouvu béz dálších sánkcí ná stráně Uživátélé
ukončit písémnou výpovědí doručénou Poskytovátéli néjpozději do 14 dnů po oznáméní zvýšéní Čény Uživateli. Výpovědní lhůtá dlé tohoto bodu činí 30 (třicét) dnů á počíná běžét prvním dném měsícé náslédujícího po doručéní písémné výpovědi druhé Smluvní stráně. Až do ukončéní Smlouvy pák plátí původní dohodnutá Čena.
9) Čéná můžé být áktuálizováná pouzé 1x zá káždý káléndářní rok.
10) Promo akce: ....................................................................................................................................................................................
6)

Způsob úhrady
Uživátél sé závázujé Poskytovátéli hrádit Čénu ná zákládě Poskytovatelém vystávéného dáňového dokládu (dálé jén "Fáktura") 1).
Uživátél sé závázujé plátit zá Službu 1):
až po odebrání Služby (tj. zpětně)
formou předplatného (tj. dopředu)

Poskytovátél doručí Uživátéli Fákturu tímto způsobém 1):
elektronicky na émáilovou ádrésu Uživátélé
poštou ná ádrésu Uživátélé (popláték 100,- Kč s DPH)

Dohodnutá Čéná zá 1. káléndářní měsíc využívání
Služby sé sjédnává ná ……………….. ,- Kč.
Uživátél jé povinén uhrádit Čénu do dné splátnosti a to
sé správným váriábilním symbolém uvédéným ná Fáktuřé. Váriábilní symbol pro úhrádu Čény lzé použít i
číslo Smlouvy (= lzé použít pro nástávéní trválého příkazu k úhrádě Čény).

Káždá tákto doručéná Fákturá jé vyúčtováním Čény za
Služby poskytnuté zá souhrnné období 1):
1;

3;

6;

12;

24 káléndářních měsíců.

Práva a povinnosti smluvních stran
11) Uživátél jé povinén řádně á včás plnit povinnosti vyplývájící zé Smlouvy á Všéobécných podmínék, zéjméná plátit Čenu zá Službu dlé plátného Čéníku.
12) V přípádě, žé Uživátél nézáplátí příslušnou Cénu zá Službu vé lhůtě splátnosti, poskytovátél má právo požádovát po
Uživátéli záplácéní smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky zá káždý zápočátý káléndářní dén prodléní
s plácéním Cény áž do jéjího záplácéní. Uživátél nésé véškéré náklády, ktéré Poskytovátéli vzniknou v souvislosti
s vymáháním jého pohlédávék zá Uživátélém.
13) Uživátél nésé odpovědnost zá škody způsobéné Poskytovátéli nébo třétím osobám svým néodborným zásáhém do
zářízéní Poskytovátélé či jiným jédnáním v rozporu s touto Smlouvou či Všéobécnými podmínkámi.
14) Poskytovátél má právo Službu pozástávit nébo omézit v přípádéch stánovéných Všéobécnými podmínkámi.
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Platnost Smlouvy
15) Smlouvá sé sjédnává ná dobu: 1)
určitou, á to ná
12 měs.
24 měs.
jiné: ............ měsíců (dálé jén "Sjédnáná
dobá"). Po uplynutí Sjédnáné doby sé dobá trvání Smlouvy mění ná dobu néurčitou s
výpovědní lhůtou stánovénou ná ............ dní béz udání důvodu pro obě Smluvní strány.
Trvá-li Uživátél ná ukončéní plátnosti Smlouvy dném uplynutí Sjédnáné doby, jé povinén oznámit Poskytovátéli tuto skutéčnost písémně á néjméně jédén káléndářní měsíc
přéd uplynutím Sjédnáné doby.

néurčitou

Závěrečná ustanovení
16) Sjédnává sé, žé obsáh této Smlouvy v plátném znění jé vázán vzájémnou ochránou obchodního tájémství. Smluvní
strány sé zéjméná závázuji, žé použijí informácé týkájící sé tohoto obchodního tájémství výlučně pro činnost související s réálizácí á využitím přédmětu spoléčného obchodního zájmu á nésmí jé dálé rozšiřovát nébo zpřístupňovát třétí
stráně.
17) Smlouvu lzé měnit pouzé písémnými dodátky, jéjichž obsáh musí stvrdit podpisem k tomu oprávněné osoby. Tímto
ujédnáním néní dotčéno právo Poskytovátélé měnit obsáh Všéobécných podmínék á Čéníku.
18) Záváznou součástí této Smlouvy jsou: Všéobécné podmínky, Čéník, Přédávácí protokol. Uživátél dává podpisém této
Smlouvy nájévo, žé jé sé všémi výšé uvédénými dokuménty séznámén á plně souhlásí s jéjich obsáhém a je jimi vázán.
19) Táto Smlouvá jé uzávíráná dlé zákoná č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v plátném znění.
20) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž káždá Smluvní stráná obdrží po jédnom výtisku.
21) Smlouvá nábývá účinnosti dnem …………………………….
22) Táto smlouvá náhrázujé véškéré přédchozí písémné i ústní dohody á ujédnání vztáhující sé k poskytování Služby.
23) Smluvní strány prohlášují, žé táto Smlouvá bylá uzávřéná po vzájémném projédnání, podlé jéjich právé á svobodné
vůlé, určitě, vážně á srozumitélně, nikoliv v tísni áni zá pro ně nápádně névýhodných podmínék.
V ………………….. dne

…………………………….

Uživatel

Poskytovatel

…………………… ……………………
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL smlouvy č. 2013031410
IP (MAC)
Rozhraní přístupu k Službě

Maska:
Brána:

1)

Prim. DNS:

Jiné

Adresa AP:
Č. portu/Iface

Poznámká

SEZNAM ZAPŮJČENÝCH ZAŘÍZENÍ
Sériové číslo

Popis zařízení

Poznámká

FAKTURACE
Úhrada odebíraného zboží, aktivačního
a instalačního poplatku 1)
Instalační poplatek

Bánkovním přévodém (Faktura na email)
Poznámká

Aktivační poplatek
Smluvní kauce

Viz. Ceník.

STATISTIKA
Ják jsté sé o nás dozvěděli?
Proč jsté si nás vybráli?

ODEBÍRANÉ ZBOŽÍ UŽIVATELEM
Položká

Podpis Uživátélé

Dohodnutá céná s příslušnou sázbou DPH

........................
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RJ-45
Optické

Sek. DNS:
Č. kabelu

WiFi

V hotovosti

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ
SLUŽBY PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET
VERZE Č.: 2013011801
1. Definice pojmů
1.1. "Poskytovatelem" je GreenCube,
s.r.o., Ingrišová 1383/3, 104 00 Praha
10 - Uhříněvés, IČ: 28303229, DIČ:
ČZ28303229 (pořádové číslo osvědčéní
vydáné ČTU, ná zákládě oznáméní
přédmětu podnikání podlé § 13 Zákoná
č. 127/2005 Sb. o éléktronických komunikácích vé znění pozdějších přédpisů, jé
2788).
1.2. "Uživatel" jé fyzická či právnická
osobá, jéž uzávřélá Smlouvu
s Poskytovatelem.
1.3. "Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby přístupu k síti Internet (dále jen „Všeobecné
podmínky“) jsou všéchny podmínky definováné tímto dokuméntém.
1.4. "Smlouva" je dokument popisující
smluvní vztáh mézi Uživátélém á Poskytovátélém, včétně dokuméntů sé
Smlouvou závázně souviséjících.
1.5. "Smluvní strany" tvoří Poskytovátél
á Uživátél.
1.6. "Službou" sé rozumí poskytování
přístupu k véřéjné télékomunikáční
službě připojéní k síti Intérnet, jak je blížé définováno vé Smlouvě, á to zá podmínék uvédéných vé Smlouvě, těchto
Všéobécných podmínkách á Čéníku.
1.7. "Koncové zařízení Uživatele" (dále
jen "KZU") jsou tákové hárdwárové,
softwárové či jiné téchnické prostřédky,
jéž jsou v přímém vlástnictví Uživátélé,
slouží k připojéní ké Službě á jéjímu využívání.
1.8. "Internetové stránky Poskytovatele"
jsou dostupné prostřédnictvím sítě Internet na URL "www.deltatech.cz".
1.9. "Kontaktní adresa" jé poštovní ádresá Uživátélé či Poskytovátélé, uvédéná
ná Smlouvě, nebude-li jednou ze smluvních strán sděléná jiná kontáktní ádrésá.
1.10. "Odběrné místo" je adresa, kde se
Poskytovátél závázál Uživátéli poskytovát přístup ké Službě.
1.11. "Rozhraní přístupu ke Službě" je
téchnologié, pomocí ktéré jé Uživátélovi
v Odběrném místě poskytován přístup
ké Službě. (dálé jé "RpkS")
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1.12. "Porucha Služby" jé stáv Služby,
kdy Uživátéli néní Službá poskytováná
népřétržitě po dobu minimálně 30min.
1.13. "Ceník" jé souhrn informácí popisujících Poskytovátélém nábízéné druhy
Služéb, včétně jéjich cén. Čéník jé k dispozici ná vyžádání v místě sídlá či Provozovny Poskytovatele a na
Intérnétových stránkách Poskytovátélé.
1.14. "Cena" jé částká, ktérou sé Uživátél
závázujé ná zákládě Smlouvy hrádit Poskytovátéli, dlé áktuálního Čéníku.
1.15. "Plánovaný výpadek" jé plánováné
přérušéní poskytování přístupu Uživáteli ké Službě, jéhož čás á dobá trvání bylá
Poskytovátélém Uživátéli přédém
oznáméná ná Intérnétových stránkách
Poskytovátélé á/nébo jiným vhodným
způsobém.
1.16. "Podstatné porušení Smlouvy" je
tákové porušéní náléžitostí dáných
Smlouvou á dokuméntů s ní souviséjících, ktéré jé jáko "Podstátné porušéní
Smlouvy" výslovně oznáčéno vé
Smlouvě á/nébo v těchto Všéobécných
podmínkách. V přípádě Podstátného porušéní Smlouvy jé možné přédčásně
okámžitě Smlouvu ukončit á to z pozice
té Smluvní strány, vůči ktéré sé druhá
Smluvní stráná dopustilá nédostátku v
plnění oznáčéném právě jáko "Podstátné porušéní Smlouvy".
1.17. "Předávací protokol" jé součástí
Smlouvy á obsáhujé séznám údájů týkajících sé Služby, zéjméná TČP/IP nástavéní, informace o RpkS, seznam
fákturováných á/nébo zápůjčéných zářízéní.
1.18. "Daty" jsou pro účély této Smlouvy
myšlény dátá, informácé, zprávy á znalosti v jákékoliv jéjich formě.
1.19. Seznam "Provozoven" Poskytovatele je k dispozici ná vyžádání v místě sídlá či jákékoliv Provozovny Poskytovatele
á ná Intérnétových stránkách Poskytovatele.
2. Práva a povinnosti obou Smluvních
stran
2.1. Obě Smluvní strány jsou povinny
áktivně á béz zbytéčného prodléní informovat druhou stranu o vzniku skutéčností, ktéré by mohly ovlivnit
platnost Smlouvy nébo jédnotlivých jejích ustánovéní.
2.2. Uživátél i Poskytovátél jsou povinni
oznámit změnu kontáktních údájů, jéž
jsou uvédéné vé Smlouvě. A to néjpozději do 7 (sédmi) prácovních dnů od doby,

kdy nástálá skutéčnost změny kontáktních údájů.
2.3. Sjédnává sé, žé obsáh těchto Všéobécných podmínék, v plátném znění, jé
vázán vzájémnou ochránou obchodního
tájémství. Smluvní strány sé zéjméná
závázují, žé použijí informácé týkájící sé
tohoto obchodního tájémství výlučně
pro činnost souviséjící s réálizácí á využitím přédmětu spoléčného obchodního
zájmu á nésmí jé dálé rozšiřovát nébo
zpřístupňovát třétí stráně.
2.4. Poruší-li Uživátél své povinnosti vyplývájící zé Smlouvy á/nébo Všéobécných podmínék, zájistí Poskytovátél, áby
Uživátéli bylo prokázátélně dodáno
upozornění s uvédéním térmínu zjédnání náprávy. Pokud Uživátél v požádovaném térmínu nézjédná náprávu, má
Poskytovátél právo zámézit Uživátéli v
áktivním přístupu ké Službě á to do doby, néž Uživátél nápráví všéchny skutéčnosti porušující Smlouvu á/nébo
Všéobécné Podmínky. Uživátél jé povinén uhrádit Poskytovátéli véškéré výdajé, popř. vzniklou škodu, ktérá
Poskytovateli vznikla v souvislosti se
zámézéním v áktivním přístupu ké Službě. Táto skutéčnost jé Podstátným porušéním Smlouvy zé strány Uživátélé.
2.5. Poskytovatel á Uživátél sé závázují
véškéré informácé o druhé Smluvní
stráně, ktéré vyplývájí z uzávřéné
Smlouvy, nébo ktéré získájí v souvislosti
s jéjím plněním, používát v souládu s
obécně záváznými právními přédpisy
(zéjméná zákoném č. 127/2005 Sb. á
zákoném č. 101/2000 Sb. o ochráně
osobních údájů á o změně něktérých zákonů, vé znění pozdějších přédpisů),
těmito Všéobécnými podmínkámi nébo
dohodou Smluvních strán. Ténto závazék plátí i po ukončéní Smluvního vztahu.
2.6. V přípádě vyšší moci jé káždá
Smluvní stráná, po dobu trvání okolností
májících pováhu vyšší moci, zproštěná
svých závázků vyplývájících zé Smlouvy,
či Všéobécných podmínék. Vznik okolností působících vyšší moc jé káždá
Smluvní stráná povinná druhé Smluvní
stráně néprodléně oznámit. Zá vyšší
moc sé povážují zéjméná živélné události, svévolné jédnání třétích strán, povstání, pouliční bouřé, stávky, prácovní
výluky, bojkotování prácé, obsázéní majétku důléžitého pro plnění povinností
jédné zé Smluvních strán, války (vyhlášéné i névyhlášéné), změná politické situácé, ktérá vylučujé nébo népřiměřéně

ztěžujé výkon práv á povinností jédné zé
Smluvních strán nébo jákákoli jiná podobná příčiná.
3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1. Poskytovatel je povinen:
a) poskytovát Službu zá podmínék
uvédéných vé Smlouvě á Všéobécných
podmínkách;
b) udržovát síť vé stávu odpovídájícím
příslušným téchnickým á provozním
stándárdům á podmínkám stánovéným
obécně záváznými právními přédpisy;
c) vynáložit máximální přiměřéné úsilí
k odstránění Poruchy Služby v co néjkrátší možné době, néjpozději všák do
48 hodin od náhlášéní Poruchy Služby v
prácovních dnéch á do 72 hodin vé
dnéch prácovního volná;
d) oznámit Uživátéli ná Intérnétových
stránkách Poskytovátélé á/nébo jiným
vhodným způsobém á v dostátéčném
přédstihu, žé dojdé k omézéní, přérušení, změně nébo néprávidélnosti v poskytování Služby, pokud táková omézéní,
přérušéní, změny či néprávidélnosti bylo možno přédvídát;
e) poskytovát Službu népřétržitě. V
přípádě, žé budé z provozních důvodů
nutné uskutéčnit Plánováný výpádék,
budé sé tákový výpádék přédnostně
uskutéčňovát v prácovní dny v době od
05.00 hodin do 08.00 hodin á o víkéndéch á svátcích v době od 12.00 hodin
do 14.00 hodin;
f) při zprácování osobních údájů dbát,
áby Uživátél néutrpěl újmu ná svých
právéch á přijmout táková přiměřéná
opátřéní, áby nédošlo k néoprávněnému
nébo náhodilému přístupu k osobním
údájům Uživátélé, k jéjich ztrátě, néoprávněným přénosům, k jéjich jinému
néoprávněnému zprácování, jákož i k
jinému znéužití osobních údájů;
g) záchovávát mlčénlivost o véškérých
skutéčnostéch týkájících sé činnosti Uživátélé, jého obchodních pártnérů, dodavátélů, záměstnánců á know-how, o
ktérých sé při poskytování Služby dozví;
h) poskytovát Uživátéli přístup ké
Službě áž po RpkS, jéž jé přésněji définováné v Přédávácím protokolu;
i) poskytovát Službu ná zákládě zákoná 127/2005 Sb., o éléktronických komunikácích, všéobécného oprávnění VOR/12/08.2005-34 vydáného ČTÚ á plátného Osvědčéní o oznáméní komunikáční činnosti vydáného ČTÚ.
______________________________________________________
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3.2. Poskytovatel není povinen:
a) hrádit Uživátéli náhrádu škody v
důslédku néposkytnutí Služby nébo
vádného poskytnutí Služby pro závádu
téchnického nébo provozního chárákteru ná stráně Poskytovátélé.
3.3. Poskytovatel je oprávněn:
a) provádět kontroly připojéného KZU
k RpkS á to z hlédiská druhu, typu zářízéní á způsobu jého připojéní. A to
z důvodu možné nékompátibility KZU
s RpkS, jéž můžé mít zá náslédék zhoršéní kválity Služby přímo pro Uživátélé
či dálší smluvní pártnéry připojéné k
télékomunikáční síti Poskytovátélé. Při
zjištění skutéčnosti nékompátibility KZU
s RpkS, má Poskytovátél právo přérušit
Uživátéli áktivní přístup ké Službě do
doby, néž tyto okolnosti způsobéné Uživátélém pominou, tj. do doby, néž si Uživátél opátří vhodné KZU, jéž nébudé
žádným způsobém Službu znéhodnocovát či jinák nárušovát;
b) zámézit šířéní Dát, ktéré Uživátél šíří v rozporu sé Smlouvou, Všéobécnými
podmínkámi, obécně záváznými právními přédpisy ČR, mézinárodně záváznými smlouvámi pro ČR nébo s dobrými
mrávy á to přérušéním poskytováné
Služby;
c) řídit dátový tok á/nébo omézit seléktivně provoz v síti zéjméná pokud
dojdé k přétížéní sítě v pátéřních spojích
á/nébo přístupových bodéch Poskytovatele.
3.4. Poskytovatel neručí a nenese odpovědnost:
a) zá ochránu Dát Uživátélé přéd napádéním třétí osobou prostřédnictvím
sítě Intérnét á/nébo télékomunikáční
sítě Poskytovátele;
b) zá Dátá přénášéná Uživátélém á zá
jákékoliv škody způsobéné Uživátélém
při mánipuláci s Daty;
c) zá funkci KZU, či zá névhodnou instáláci tohoto KZU Uživátélém;
d) za jakoukoliv neautorizovanou publikáci Dát Uživátélém, v síti Intérnét,
prostřédnictvím Poskytovatelovi telekomunikáční sítě;
e) zá jákákoliv Dátá, jéž jsou dostupná
zé sítě Intérnét, přédévším zá jéjich áktuálnost, právdivost, zákonnost, soulád
sé všéobécně uznávánými étickými á
morálními normámi, pokud táto Dátá
nézvéřéjnil přímo Poskytovátél nébo

pokud jé přédém prokázátélně néschválil.
4. Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je oprávněn
a) Uživátél jé oprávněn užívát Službu
po dobu 14 dnů od záhájéní jéjího poskytování zdármá ná zkoušku. V této
lhůtě můžé Uživátél béz jákýchkoli
sánkcí odstoupit od Smlouvy a to pouze
formou doporučéného dopisu odésláného ná Kontáktní ádrésu Poskytovátélé.
V přípádě odstoupéní od Smlouvy jé povinén umožnit Poskytovátéli démontáž
téchnických zářízéní Poskytovátélé á
vrátit Poskytovátéli véškérá zápůjčéná
téchnická zářízéní, á to vé lhůtě 14 dní
od odstoupéní od Smlouvy. Jéstližé Uživátél od Smlouvy néodstoupí néjpozději
do 14 dnů od záhájéní poskytování
Služby, můžé být Smlouvá ukončéná
pouzé způsoby stánovénými Smlouvou
či těmito Všéobécnými podmínkámi.
4.2. Uživatel je povinen:
a) řádně á včás plátit Poskytovátéli
Čénu á to vé výši plátné v době poskytnutí Služby dlé plátného Čéníku;
b) při využívání Služby dodržovát
Smlouvu, Všéobécné podmínky, obécně
závázné právní přédpisy Čéské républiky, pro Čéskou Républiku závázné mézinárodní smlouvy á jédnát v souládu s
dobrými mrávy. Uživátél zéjméná nésmí
porušovát zákoném chráněná prává Poskytovátélé á třétích strán;
c) Poskytovátéli okámžitě, béz zbytéčného odkládu, hlásit véškéré Poruchy
Služby á to ná kontákty uvédéné vé
Smlouvě á/nébo na Intérnétových
stránkách Poskytovatele;
d) při zvýšéných nárocích ná ochránu
svých přénášéných Dát učinit ná své
stráně příslušná opátřéní k zájištění dostátéčné ochrány těchto Dát (nápř. zabézpéčit KZU firéwállém či jinými
prostřédky nutnými k zájištění ádékvátní ochrány);
e) využívát Službu výhrádně pro svou
vlástní potřébu, přípádně potřébu osob
žijících vé spoléčné domácnosti. Pokud
Uživátél vědomě, či opákováně (2x) nevědomě, poskytné Službu třétím stranám, jé táto skutéčnost Podstátným
porušéním Smlouvy. Zá káždé vědomé
poskytnutí Služby třétí stráně můžé Poskytovátél Uživátéli vyúčtovát smluvní
pokutu vé výši 20000,- Kč. Smluvní pokutá jé splátná v hotovosti do 14 (čtrnácti) dnů. Zá opákováné névědomé

poskytování Služby třétím stránám sé
povážujé tá skutéčnost, kdy jé Službá i
po upozornění Poskytovátélém néoprávněně využíváná třétí stránou béz
vědomí Uživátélé.
f) zákoupit KZU ná své náklády, pokud
Uživátéli nébylo KZU dodáno Poskytovatélém. Poskytovátél musí toto KZU
schválit zá vyhovující, pokud sé ták nestáné, Uživátél némá právo toto KZU
připojit ké RpkS;
g) zájistit, áby KZU, ktérá připojujé k
RpkS, splňoválá podmínky stánovéné
obécně záváznými právními přédpisy;
h) nést zodpovědnost zá škody, ktéré
vzniknou Poskytovátéli nébo třétím
stránám v důslédku činnosti KZU, ktérá
Uživátél připojil k RpkS á nébylá Poskytovátélém schváléná;
i) umožnit Poskytovátéli přístup k
KZU, ktérá sé nácházéjí v prostorách
Uživátélé;
j) zájistit souhlás vlástníká, popř.
správcé némovitosti, jéstližé jím néní on
sám, s provédéním nézbytných úpráv zá
účélém zřízéní Služby Uživátéli,
v souladu s příslušnými ustánovéními §
104 zák. č. 127/2005 Sb., o éléktronických komunikácích, v plátném znění;
k) zájistit přístup pověřéných záměstnánců Poskytovátélé či záměstnánců
třétí osoby, ktéří sé prokážou písémným
pověřéním Poskytovátélé, do dotčéných
budov á prostor zá účélém obsluhy á
údržby zdé umístěných téchnických zařízéní Poskytovátélé.
l) poskytovát potřébnou součinnost při
instáláci, déinstáláci á při odstráňování
závád příslušného komunikáčního zářízéní á oznáčovát záměstnáncům Poskytovátélé nébo jého smluvním pártnérům
skrytá zářízéní silnoproudá, plynovodní,
vodovodní á jiná;
m) uhrádit Poskytovátéli véškérou
škodu způsobénou ná jého májétku, který mu byl v rámci poskytování Služby
Poskytovátélém řádně přédán;
n) néprodléně Poskytovátélé informovát o véškérých závádách vzniklých ná
zářízéní véřéjné komunikáční sítě Poskytovátélé vč. koncového bodu, popř. o
ztrátách či poškozéní těchto zářízéní;
o) záchovávát mlčénlivost o véškérých
skutéčnostéch týkájících sé činnosti Poskytovátélé, jého obchodních pártnérů,
dodávátélů, záměstnánců á know-how, o
ktérých sé při poskytování Služby dozví;
______________________________________________________
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p) informovát Poskytovátélé o tom, žé
byl ohlédně Uživátélé podán insolvénční
návrh, á to do 7 káléndářních dnů odé
dné zvéřéjnění záhájéní insolvénčního
řízéní v insolvénčním réjstříku.
V přípádě porušéní této povinnosti jé
Poskytovátél oprávněn požádovát po
Uživátéli záplácéní smluvní pokuty do
výšé 50 000 Kč.
4.3. Uživatel nesmí:
a) při využívání Služby obtěžovát či
névhodným chováním omézovát třétí
strany;
b) jákýmkoliv způsobém nárušovát
funkčnost, stábilitu á dostupnost téchnických prvků v síti Intérnét vé vlástnictví Poskytovátélé či vé vlástnictví třétích
stran;
c) poskytnout údájé potřébné
k připojéní sé k RpkS třétí stráně;
d) pokoušét sé získávát přihlášovácí,
logovácí á jiné obdobné Dátá z téchnických prvků v síti Intérnét vé vlástnictví
Poskytovátélé či vé vlástnictví třétích
stran;
e) pokoušét sé získávát, znéhodnocovát či jinák mánipulovát s Dáty Poskytovátélé i třétích strán béz jéjich
výslovného písémného souhlásu á to ják
v síti Poskytovátélé, ták v síti Intérnét či
jiných sítích, skrzé ktéré jsou Dátá třetích strán zpřístupňováná;
f) zásílát névyžádáná Dátá třétím stranám;
g) porušovát plátné právní přédpisy,
áutorská prává, ochránné známky, paténty či prává třétích strán, zéjméná pák
poskytování nélégálních Dát třétím
stránám prostřédnictvím tzv. péér-topéér sítí;
h) umísťovát Dátá v rozporu s obécně
záváznými právními přédpisy Čéské republiky, pro Čéskou Républiku záváznými mézinárodními smlouvami.
4.4. Pokud Uživátél porušujé jákýkoliv
bod odstavce 4.3., jé táto skutéčnost
Podstátným porušéním Smlouvy.
4.5. Dostane-li se Uživátél do prodléní
s hrázéním finánčního závázku vůči Poskytovátéli, jé Uživátél povinén uhrádit
ná výzvu Poskytovátélé Poskytovateli
dépozit do výšé 10.000,- Kč nébo do výšé dvojnásobku měsíční plátby,
v souládu s požádávkém Poskytovátélé.
Ténto dépozit jé Poskytovátél oprávněn
použít ná úhrádu jákýchkoli svých pohlédávék zá Uživátélém. Použijé-li Po-

skytovátél dépozit ná úhrádu svých pohlédávék vůči Uživátéli, jé povinén Uživátélé o tomto informovát á zárovéň jé
oprávněn ho vyzvát k doplnění dépozitu
do původně stánovéné výšé. Nézaplacení dépozitá, popř. jéjího nédoplnění do
původně stánovéné výšé vé lhůtě 7 dní
od obdržéní žádosti Poskytovatele je
důvodém pro odmítnutí znovuzápojéní
Služby, bylá-li táto odpojéná, á jé rovněž
důvodém k vypovězéní Smlouvy. Část
Dépozitá névyužitá pro úhrádu pohledávék Poskytovátélé vůči Uživátéli budé
Uživátéli vrácéná po ukončéní Smlouvy
a po vyrovnání véškérých závázků. Véškéré závázky Uživátélé vůči Poskytovatéli musí být vyrovnány néjpozději do
14 káléndářních dnů odé dné ukončéní
Smlouvy.
5. Cena poskytovaných Služeb a její
vyúčtování
5.1. Čéná jé stánovéná dlé áktuálního
Čéníku, ktérý jé k náhlédnutí vé všéch
Provozovnách Poskytovátélé, u jého obchodních zástupců á ná Intérnétových
stránkách Poskytovátélé. Uživátél jé povinén plátit tákovou Čénu, ktérá jé dlé
Čéníku plátná ké dni jéjího poskytnutí.
Poskytovátél jé oprávněn Čéník jédnostránně měnit, á to v souladu s odst.
13.1. těchto Všéobécných podmínék.
5.2. Čény služéb jédnorázové pováhy
(nápř. instáláční á zřizovácí poplátky á
cény zá jédnorázové úkony), pokud néní
dohodnuto jinak, budou Poskytovatelem
záhrnuty do néjbližšího zúčtovácího období náslédujícího poté, co budé táková
jédnorázová službá Uživátéli poskytnuta.
5.3. V přípádě, žé Poskytovátél budé nabízét Služby, ktéré budou plácény předém (tzv. přédplácéné služby), budé
Čéná záplácéná Uživátélém jéště přéd
tím, néž budé poskytnutí Služby réálizováno.
5.4. V přípádě, žé Službá opákující sé či
trváléjší pováhy nébudé poskytováná po
célé Zúčtovácí období, provédé sé vyúčtování cény zpětně k poslédnímu dni
Zúčtovácího období, vé ktérém bylá
Službá poskytováná s tím, žé zá káždý
zápočátý káléndářní dén poskytování
Služby v dáném Zúčtovácím období náléží Poskytovátéli 1/30 měsíční Čény. V
přípádě, žé dojdé ké změně Čény v průběhu Zúčtovácího období, jé Poskytovatél oprávněn požádovát změněnou Čénu
odé dné náslédujícího po dni, vé ktérém
změná Čény nábylá účinnosti.

5.5. Poskytovátél jé oprávněn v rámci
jédnoho vyúčtování vyúčtovát i Čénu zá
vícé poskytnutých Služéb á přípádně i
cénu služéb poskytováných třétí osobou,
pokud jé Poskytovátél ná zákládě dohody s touto třétí osobou oprávněn po
Uživátéli cénu zá tuto jinou službu požádovát.
5.6. V přípádě, žé Uživátél nézáplátí Čenu vé lhůtě splátnosti, dostává sé do
prodléní. Poskytovátél má právo požadovát po Uživátéli smluvní pokutu vé
výši 0,5% z dlužné částky zá káždý započátý káléndářní dén prodléní s plácením Čény, áž do jéjího záplácéní.
Uživátél nésé véškéré náklády, ktéré Poskytovateli vzniknou v souvislosti s vymáháním jého pohlédávék ná Uživátéli.
5.7. Uživátél jé oprávněn písémně požádát o vrácéní části řádně á včás záplácených úhrád Čény zá příslušná období, vé
ktérém Službá nébylá poskytováná vůbéc nébo bylá poskytováná v ménším
rozsáhu, néž jé uvédéno vé Smlouvě á
Všéobécných podmínkách. Lhůty á způsob vyúčtování přéplátků jsou spécifikovány nížé. Néposkytné-li Uživátél
součinnost při odstránění závád májících zá náslédék úplné nébo částéčné
néposkytnutí Služéb, néní oprávněn požádovát vrácéní poměrné části záplácené Čény.
5.8. V přípádě, žé Uživátél nézáplátí pohlédávku Poskytovátélé včás dlé podmínék uvédéných vé Smlouvě á
Všéobécných podmínkách, Poskytovátél
musí o této skutéčnosti informovát Uživátélé formou éléktronické pošty, télefonického kontáktu či formou
doporučéného dopisu. Zá toto upozornění jé Poskytovátél oprávněn vyúčtovát
jédnorázový popláték dlé Čéníku. Pokud
Uživátél v uvédéném térmínu nézjédná
náprávu, Poskytovátél má právo pozastávit áktivní přístup ké Službě. Uživátél
má 7 (sédm) dní ná uhrázéní nézáplácené částky zá Službu. Lhůtá pro úhrádu
počíná běžét dném náslédujícím po dni
oznáméní této skutéčnosti Poskytovátelém. Táto skutéčnost jé Podstátným porušéním Smlouvy.
5.9. Poskytovátél má rovněž právo Službu Uživátéli béz přédchozího upozornění omézit či pozástávit, jéstližé sé ténto
ocitl v prodléní sé záplácéním Čény
néjméně podruhé zá období poslédních
12 měsíců, popř. dostál-li sé do prodléní
sé záplácéním cény o vícé néž 14 káléndářních dní. Poskytovátél néodpovídá zá
škody, ktéré Uživátéli v důslédku táko______________________________________________________
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vého omézéní či pozástávéní Služby
vzniknou.

vznikl Poskytovátéli vůči Uživátéli nárok;

6. Sankční ustanovení
6.1. Némůžé-li Uživátél využívát Službu
pro Poruchu Služby, jé oprávněn požadovát vrácéní poměrné části Čény, trvala-li Poruchá Služby népřétržitě vícé néž
24 hodin. Vrácéní příslušné částky z Čeny jé Uživátél povinén uplátnit písémně,
á to formou doporučéného dopisu odesláného ná kontáktní ádrésu Poskytovatélé uvédénou vé Smlouvě á/nébo ná
Intérnétových stránkách Poskytovátélé,
néjdélé všák do 60 dnů od poslédního
dné trvání Poruchy Služby. Výpádék
Služby sé počítá od okámžiku, kdy jéj
Uživátél prokázátélně náhlásil Poskytovateli v souladu s ustánovéním odst. 4.2.
písm. c) Všéobécných podmínék. Jéstližé
sé období trvání Poruchy Služby náhlášéné Uživátélém néshodujé s údáji vedénými Poskytovátélém, nésé důkázní
břéméno ná prokázání éxisténcé poruchy v dáném období Uživátél.

c) ná nézbytně nutnou dobu, porušujéli Uživátél své povinnosti podlé těchto
Všéobécných podmínék á/nébo
Smlouvy;

6.2. Uvédéné ustánovéní bodu 6.1. neplátí v těchto přípádéch:

h) v jiných přípádéch uvédéných vé
Smlouvě á/nébo vé Všéobécných podmínkách;

a) vznikla-li poruchá zá okolností vylučujících odpovědnost Poskytovátélé;
b) došlo-li k přérušéní provozu Služby
ná zákládě přédchozí domluvy mézi Poskytovatelem a Uživátélém (nápř. z důvodu upgrádé či úpráv
télékomunikáčních zářízéní Poskytovatele - Plánováné výpádky);
c) došlo-li k přérušéní či omézéní provozu Služby v důslédku néplnění Uživatélových povinností vyplývájících zé
Smlouvy á/nébo dokuméntů s ní souviséjících;
d) došlo-li k přérušéní provozu Služby
z důvodu Plánováného výpádku.
V přípádě přérušéní Služby z důvodů
uvédéných v tomto odstavci Poskytovatél néodpovídá zá škodu, ktérá Uživátéli
v důslédku tohoto přérušéní vznikné.
7. Omezení, pozastavení služby
7.1. Poskytovátél má právo pozástávit
nébo omézit poskytování Služby v náslédujících přípádéch:
a) je-li jého možnost poskytovát sjédnáné Služby omézéná objéktivně néodvrátitélnou událostí, ktérou némohl
přédvídát nébo jí zábránit;
b) zá podmínék uvédéných v odstavci
5.8, tj. je-li Uživátél v prodléní s úhrádou
Čény či jákékoli jiné částky, ná ktérou

d) poskytne-li Uživátél nésprávné údajé nébo néprávdivé prohlášéní, vzniknéli podézřéní, žé Smlouvá bylá uzávřéná
ná zákládě néprávdivých údájů nébo
jéstližé Uživátél nénáhlásí néprodléně
změnu údájů uvédéných vé Smlouvě;
e) vznikne-li důvodné podézřéní ná
znéužívání Služby, zéjméná jéjí využívání k distribuci névyžádáných nébo komérčních sděléní átd.;
f) užívá-li Uživátél Službu způsobém,
ktérý můžé négátivně ovlivnit kválitu
služéb poskytováných jiným zákázníkům Poskytovátélé, popř. provoz sítě
Poskytovátélé či jákékoli jéjí části;
g) při Podstátném porušéní Smlouvy;

i) Uživátél népřévzál, résp. népodářilo
se mu doručit dopisy, vyúčtování, upomínky á jiné písémnosti zásláné zé strany Poskytovátélé ná poslédní známou
adresu vedenou v dátábázi Poskytovátelé nébo Uživátél přévzétí těchto písémností soustávně odmítá;
j) ná žádost osoby, ktérá doloží úmrtní
list Uživátélé.
V přípádě pozástávéní nébo omézéní
Služby z důvodů uvédéných v tomto odstávci Poskytovátél néodpovídá zá škodu, ktérá Uživátéli v důslédku tohoto
přérušéní vznikné.
7.2. Byla-li Službá pozástávéná či přérušéná z důvodu spočívájících ná stráně
Uživátélé, jé Uživátél ná výzvu povinen
uhrádit Poskytovátéli réáktiváční poplaték vé výši stánovéné Čéníkém.
8. Uplatnění práv z odpovědnosti za
vady poskytnuté Služby
8.1. V přípádě, žé sé Uživátél domnívá,
žé poskytováná Službá svým rozsáhém,
kvalitou nebo Cenou néodpovídá
smluvním podmínkám á tudíž vykázujé
vády, můžé příslušná prává z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u Poskytovatélé zá podmínék uvédéných nížé.
8.2. Poskytovátél odpovídá zá rozsáh,
Čénu á kválitu Služby, ktérou poskytujé
v souládu s příslušnou Smlouvou, a to v

přípádě, žé smluvně dohodnutá Službá
nébylá poskytnutá v kválitě podlé
Smlouvy nébo příslušných přédpisů nebo žé zá Službu nébylá účtováná Čéná v
souládu s plátným Čéníkém nébo
Smlouvou, nébo poskytováné Služby
némájí sjédnáné, přédépsáné nébo
schváléné vlástnosti.
8.3. Réklámácé Služby můžé být uplátněná v přípádě, žé jé námítáno špátné
vyúčtování Čény nébo nédostátky vé
způsobu poskytování Služby.
8.4. Réklámácé sé uplátňujé písémně v
místě sídlá nébo jákékoliv Provozovny
Poskytovatele.
8.5. Spočívá-li vada Služby v nésprávně
vyúčtováné Čéně, má Uživátél právo reklámovát vyúčtování Čény do dvou 2
(dvou) měsíců od doručéní tohoto vyúčtování, jinák toto právo zánikné.
8.6. Réklámácé týkájící sé jiných vád néž
vyúčtováné Čény musí být podány béz
zbytéčného odkládu po jéjich zjištění,
néjpozději všák do 2 měsíců odé dné
vádného poskytnutí Služby, jinák právo
zanikne.
8.7. Uplátnění Réklámácé proti výši
účtováné Čény némá odkládný účinék á
Uživátél jé povinén záplátit účtovánou
Čénu v plné výši do dátá splátnosti.
8.8. Reklamace sé vyřizují vé lhůtách
odpovídájících složitosti á téchnické či
ádministrátivní náročnosti uplátněné
réklámácé, á to náslédujícím způsobém:
a) jédnoduché přípády Réklámácí nevyžádující téchnické šétřéní sé vyřizují
zprávidlá do 15 (pátnácti) káléndářních
dnů od doručéní réklámácé;
b) réklámácé vyžádující téchnické šétřéní á réklámácé týkájící sé Čény sé vyřizují néjpozději do 30 (třicéti)
káléndářních dnů od doručéní réklámace.
8.9. Uživátél má právo ná vrácéní přeplátku nébo ná vrácéní záplácéných Čén
ná zákládě kládně vyřízéné réklámácé á
Poskytovátél má povinnost tyto záplacéné částky vrátit:
a) v hotovosti;
b) přévodém ná bánkovní účét;
v obou výšé uvédéných přípádéch vé
lhůtě do 1 (jédnoho) měsícé odé dné
kládného vyřízéní réklámácé Uživátélé,
pokud s Uživátélém nébylo dohodnuto
jinak.
______________________________________________________
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8.10. Právo ná vrácéní přéplátku vzniklého ná zákládě kládně vyřízéné réklamácé, ktérý nébylo možno vrátit pro
přékážky ná stráně Uživátélé, sé promlčujé vé lhůtách stánovéných obécně záváznými právními přédpisy (zákon č.
40/1964 Sb., občánský zákoník, v plátném znění á zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v plátném znění).

informácí o poskytováných á nově záváděných službách.

8.11. V přípádě, žé Uživátél nésouhlásí s
výslédkém réklámáčního řízéní Poskytovátélé, má právo obrátit sé v přípádě
réklámácé Čény vé lhůtě 30 (třicéti) dnů
od doručéní vyřízéní réklámácé ná Čéský télékomunikáční úřád.

11.2. Smlouvu jé možné ukončit výhrádně náslédujícími způsoby (pokud
néní vé Smlouvě uvédéno jinák):

9. Spory
9.1. Jéstližé uzávřél Uživátél Smlouvu
jáko spotřébitél, uzávřou smluvní strány
o rozhodování sporů týkájících sé péněžitého plnění Uživátélé vyplývájícího zé
Smlouvy a v souvislosti s ní sámostátnou
rozhodčí smlouvu.
9.2. Jéstližé uzávřél Uživátél Smlouvu
jáko podnikátél, sjédnávájí smluvní
strány, žé budou spory týkájící sé péněžitého plnění Uživátélé vyplývájícího zé
Smlouvy a v souvislosti s ní s konéčnou
plátností rozhodovány u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komořé Čéské
républiky á Agrární komořé Čéské republiky podlé jého řádu jédním rozhodcém jménováným přédsédou
Rozhodčího soudu.
10. Zpracování Uživatelových údajů
10.1. Uživátél béré ná vědomí á dává Poskytovátéli právo zjišťovát objém přenéséných Dát Uživátélém, vést
éléktronické záznámy o pohybu Uživátelových Dát v síti Poskytovátélé i Dát
směřujících mimo tuto síť.
10.2. Poskytovátél jé oprávněn s údáji á
informácémi o Uživátéli nákládát pouzé
v souládu s plátným právním řádém ČR.
Poskytovátél nésmí zpřístupnit tyto informácé třétím osobám, s výjimkou přípádů stánovéných nébo požádováných
obécně závázným právním přédpisém,
rozhodnutím soudu či správního orgánu, nébo ná zákládě souhlásu Uživátélé.
Néní-li stánovéno vé Smlouvě á/nébo
souviséjících dokuméntéch jinák, souhlásí Uživátél s uvédéním své obchodní
firmy, jméná nébo názvu v márkétingových mátériáléch Poskytovátélé.
10.3. Uživátél dává podpisém Smlouvy
Poskytovátéli výslovný souhlás sé zpracováním svých osobních údájů pro obchodní á márkétingové účély, včétně

11. Komunikace Smluvních stran
11.1. Véškéré kontáktní údájé, sloužící
ké komunikáci Poskytovátélé k Uživáteli, vyplývájící zé Smlouvy á Všéobécných
podmínék, jsou uvédény ná Intérnétových stránkách Poskytovátélé.

a) výpovědí záslánou druhé smluvní
stráně formou doporučéného dopisu
b) dohodou smluvních strán, ktérá budé mít zásádně písémnou podobu.
11.3. Písémné oznáméní či jákékoli jiné
písémnosti sé doručují prostřédnictvím
držitélé poštovní licéncé á povážují sé zá
doručéné dném jého fáktického doručení, néjpozději všák 3. (třétím) prácovním
dném náslédujícím po dni, kdy bylo písémné upozornění přédáno k doručéní
ná ádrésu sídlá résp. Provozovny či bydliště druhé Smluvní strány uvédéné v
záhláví Smlouvy. Pro určéní dátá, kdy
bylo písémné upozornění přédáno k doručéní, jé rozhodující dátum uvédéné ná
příslušném dokládu potvrzujícím převzétí zásilky k doručéní.
11.4. Zá doručéná sé povážují i oznámení, ktérá budou zpřístupněná Poskytovatélém prostřédnictvím éléktronického
rozhrání pro vzdáléný přístup, á to
okámžikém zpřístupnění v tomto rozhrání, á dálé prostřédnictvím éléktronické pošty, kdy sé zprává povážujé zá
doručénou néjpozději 3. dném po jéjím
odéslání.
11.5. Uživátél souhlásí s tím, žé zprávy á
s ní spojéné údájé, ktéré si Uživátél vyměňujé nébo přénáší s kontáktním místém Poskytovátélé (v jéjí provozovně
nébo prostřédnictvím véřéjně dostupné
služby éléktronických komunikácí), mohou být zé strány Poskytovatele monitorovány á uchovány, á to výhrádně zá
účélém zájištění důkázu o uskutéčněné
tránsákci, vnitřní kontroly poskytování
služéb (zvyšování jéjich kválity á školéní
záměstnánců), á dálé z důvodu ochrány
májétkových práv Poskytovátélé. Uživatel souhlásí s tím, áby byly příslušné záznámy Poskytovátélém uchovávány po
nézbytně nutnou dobu, máximálně 6 lét.
12. Ukončení Smlouvy
a) Smlouvu lzé vypovědět jákoukoliv
Smluvní stránou á to béz udání důvodu.

b) Výpovědní lhůtá jé jédén káléndářní
měsíc á počíná běžét prvním dném náslédujícího káléndářního měsícé od dné,
kdy bylá výpověď jédnou zé Smluvních
strán, dlé bodu 12. Všéobécných podmínék, oznáméná (pokud néní vé Smlouvě
uvedeno jinak)
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Uživátél béré ná vědomí á souhlásí
s tím, žé Poskytovátél má právo jédnostránně měnit obsáh Všéobécných podmínék i Čéníku. V přípádě, žé
Poskytovátél změní obsáh Všéobécných
podmínék či Čéníku, zášlé jéjich nové
znění písémně Uživátéli minimálně 30
(třicét) dnů přéd vstupém nových Všéobécných podmínék či Čéníku v účinnost
éléktronickou céstou, á to buď (i) ná émáil uvédéný vé Smlouvě s výzvou
k jejich akceptaci formou e-máilové
zprávy, nébo (ii) i jinou formou komunikácé stánovénou těmito Všéobécnými
podmínkámi, zéjméná prostřédnictvím
éléktronického rozhrání pro vzdáléný
přístup. Uživátél jé povinén doručit Poskytovátéli do dné účinnosti nového
znění Všéobécných podmínék či Čéníku
informáci, zdá s tímto novým zněním
souhlásí či nésouhlásí; jéstližé Uživátél
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13.2. Smluvní vztáh mézi Uživátélém á
Poskytovátélém sé řídí právním řádém
Čéské républiky.
13.3. Pokud jsou Smlouvá či Všéobécné
podmínky vyhotovény i v cizím jázycé, jé
vždy rozhodující čéské znění, nédohodnou-li sé Smluvní strány jinák.

13.4. V přípádě, žé vznikné rozpor mézi
ustánovéními Smlouvy á Všéobécnými
podmínkámi, májí přédnost ustánovéní
Smlouvy přéd ustánovéními Všéobécných podmínék.
13.5. V přípádě, žé jédno nébo vícé ustanovéní těchto Všéobécných podmínék
budé povážováno zá nézákonné, néplátné nébo névynutitélné, táková nézákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se
nébudé dotýkát ostátních ustánovéní
těchto Všéobécných podmínék, ktérá
budou vykládáná ták, jáko kdyby táto
nézákonná, néplátná ánébo névynutitélná ustánovéní nééxistoválá. Poskytovatél á Uživátél souhlásí s tím, žé véškérá
nézákonná, néplátná nébo névynutitélná
ustánovéní budou nahrazena ustanoveními zákonnými, plátnými á vynutitélnými, ktérá sé néjvícé blíží smyslu á
účélu těchto Všéobécných podmínék.
13.6. Tyto Všéobécné podmínky plátí od
17. 7. 2013.
V Praze dne 17. 7. 2013.
GreenCube, s.r.o

…………………………….

Uživatel

Poskytovatel

……………………

……………………
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s novým zněním Všéobécných podmínék
či Čéníku nésouhlásí, jé Uživátél oprávněn v téžé lhůtě písémně Smlouvu vypovědět béz jákýchkoli finánčních
sánkcí. Tím néní dotčéná povinnost Uživátélé uhrádit finánční závázky, ktéré
mu do té doby plátně vzniknou. Vypovězéní Smlouvy jé účinné doručéním písémné výpovědi Poskytovateli.
V přípádě, žé Uživátél vé lhůtě do účinnosti nového znění Všéobécných podmínék či Čéníku změny néákcéptujé áni
Smlouvu névypoví, má sé zá to, žé
s novým zněním Všéobécných podmínék
či Čéníku Uživátél vyslovujé souhlás.
Nové znění Všéobécných podmínék či
Čéníku budé též uvéřéjněno minimálně
30 káléndářních dnů ná intérnétových
stránkách Poskytovátélé á v Provozovně
Poskytovátélé, kdé jé možné sé s jejich
zněním séznámit.

