SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET
ČÍSLO: «Číslo_smlouvy»
(domácnosti)
verze smlouvy: 20130717

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

spisová znáčká: C 147355, Městský soud v Práze

Ingrišová 1383/3
104 00 Praha 10 – Uhříněves
Bankovní spojení:
2100098278 / 2010
Jednájící:
David Moravec
Zákaznická linka:
+420 731 657 200
Technická podpora:
+420 731 657 201
Email:
info@deltatech.cz
(dále jen "Poskytovátel")

a

Bankovní spojení:
Rodné číslo:
Telefon:
Email:
ID:
«Číslo_smlouvy»
(dále jen „Uživátel“)

uzávírájí dnesního dne Smlouvu tohoto znení (dále jen "Smlouvá"):

Předmět Smlouvy
1)

Poskytovátel se závázuje Uživáteli poskytovát, v odběrném místě ná ádrese (dále jen "Odběrné místo")
ulice …………………………………………................................................. č.p./č.o ............... / ..............., č. bytu ................ "),
město …………………………..……........................................ přístup k veřejné telekomunikáční službě připojení k síti Internet těchto párámetrů (dále jen „Službá“) 1):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mini
Start
Optimum
Extra
DeltaNet 1.0
---------------------až 5/1 Mbps
až 30/5 Mbps
až 50/10 Mbps
DeltaNet 2.0
až 3/1 Mbps
až 15/5 Mbps
až 50/10 Mbps
až 80/20 Mbps
DeltaNet W1.0 ---------------------až 3/1 Mbps
až 15/5 Mbps
až 25/10 Mbps
DeltaNet W2.0
až 1,5/0,5 Mbps
až 7/1 Mbps
až 25/5 Mbps
až 40/10 Mbps
bez omezení množství přenesených dát
Zvolené příplátkové pákety dle Ceníku: .......................... .......................... .......................... .......................... ........ ........

g) Zkoušká Služby zdármá dle Všeobecných podmínek: .............. [dnů]
h)

.......................... .......................... .......................... .......................... ........ ............................................................................

2)

Uživátel se závázuje Poskytováteli záplátit zá poskytování Služby cenu sjednánou v odst. č. 6 Smlouvy. Cenové podmínky jsou uvedeny v ceníku příslušném pro jednotlivé služby vydáváném Poskytovátelem, plátném ke dni poskytnutí Služby (dále jen „Ceník“).

3)

Dálší podmínky poskytování Služby, stejně jáko prává á povinnosti smluvních strán jsou, vedle této Smlouvy á Ceníku,
stánoveny ve Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejné telekomunikáční služby přístupu k síti Internet (dále jen „Všeobecné podmínky“).

Předání Služby
4)

5)

Poskytování Služby bude Uživáteli záhájeno instálácí ná zářízení, pomocí něhož bude Uživátel Službu využívát (dále
jen "Koncové zářízení Uživátele"). Funkčnost bude prověřená á předvedená servisním technikem při instáláci Služby.
Funkčnost bude potvrzená oběmá Smluvními stránámi podpisem předávácího protokolu Služby, jež je nedílnou á záváznou součástí této Smlouvy (dále jen "Předávácí protokol").
Pokud bylo Uživáteli při instáláci Služby zápůjčeno Poskytovátelem jákékoliv technické zářízení (dále jen "Zářízení"),
umožňující Uživáteli přístup ke Službě, pák toto technické zářízení zůstává nádále v májetku Poskytovátele. Uživátel
se závázuje nejpozději do 14dnů po ukončení plátnosti této Smlouvy vrátit Poskytováteli veškeré zápůjčené Zářízení
nepoškozené á ve stávu, v jákém bylo Uživáteli předáno s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Seznám Zářízení je
uveden v "Předávácím protokolu". Zodpovědnost zá škody ná zápůjčeném Zářízení přechází ná Uživátele jeho předáním.
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Cena plnění
6)

Cená Služby (dále jen "Cená") se zá jeden kálendářní měsíc sjednává jáko cená zvolené Služby podle áktuálního Ceníku. Cená dle Ceníku v době podpisu Smlouvy je ...................... ,- Kč. Uvedená Cená je včetně příslušné sázby DPH. Aktuální možnost získání Ceníku, prostřednictvím dálkového přístupu, nálezne Uživátel ve Všeobecných podmínkách, jež
jsou nedílnou á záváznou součástí této Smlouvy. Ceník je dále Uživáteli k dispozici ná vyžádání v sídle Poskytovátele.
7) Přípádné návýšení Ceny se Poskytovátel závázuje oznámit Uživáteli minimálně 30 dní před plátností nové Ceny.
8) Pokud Uživátel nesouhlásí se zvýšením Ceny služby, je možné tuto Smlouvu bez dálších sánkcí ná stráně Uživátele
ukončit písemnou výpovědí doručenou Poskytováteli nejpozději do 14 dnů po oznámení zvýšení Ceny Uživáteli. Výpovědní lhůtá dle tohoto bodu činí 30 (třicet) dnů á počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní stráně. Až do ukončení Smlouvy pák plátí původní dohodnutá Cená.
9) Cená může být áktuálizováná pouze 1x zá káždý kálendářní rok.
10) Promo akce: ....................................................................................................................................................................................

Způsob úhrady
Uživátel se závázuje Poskytováteli hrádit Cenu ná zákládě Poskytovátelem vystáveného dáňového dokládu (dále jen "Faktura") 1).
Uživátel se závázuje plátit zá Službu 1):
až po odebrání Služby (tj. zpětně)
formou předplatného (tj. dopředu)

Poskytovátel doručí Uživáteli Fákturu tímto způsobem 1):
elektronicky na emáilovou ádresu Uživátele
poštou ná ádresu Uživátele (poplátek 100,- Kč s DPH)

Dohodnutá Cená zá 1. kálendářní měsíc využívání
Služby se sjednává ná ……………….. ,- Kč.
Uživátel je povinen uhrádit Cenu do dne splátnosti a to
se správným váriábilním symbolem uvedeným ná Fáktuře. Váriábilní symbol pro úhrádu Ceny lze použít i
číslo Smlouvy (= lze použít pro nástávení trválého příkazu k úhrádě Ceny).

Káždá tákto doručená Fákturá je vyúčtováním Ceny za
Služby poskytnuté zá souhrnné období 1):
1;

3;

6;

12;

24 kálendářních měsíců.

Práva a povinnosti smluvních stran
11) Uživátel je povinen řádně á včás plnit povinnosti vyplývájící ze Smlouvy á Všeobecných podmínek, zejméná plátit Cenu zá Službu dle plátného Ceníku.
12) V přípádě, že Uživátel nezáplátí příslušnou Cenu zá Službu ve lhůtě splátnosti, poskytovátel má právo požádovát po
Uživáteli záplácení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky zá káždý zápočátý kálendářní den prodlení
s plácením Ceny áž do jejího záplácení. Uživátel nese veškeré náklády, které Poskytováteli vzniknou v souvislosti
s vymáháním jeho pohledávek zá Uživátelem.
13) Uživátel nese odpovědnost zá škody způsobené Poskytováteli nebo třetím osobám svým neodborným zásáhem do
zářízení Poskytovátele či jiným jednáním v rozporu s touto Smlouvou či Všeobecnými podmínkámi.
14) Poskytovátel má právo Službu pozástávit nebo omezit v přípádech stánovených Všeobecnými podmínkámi.
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Platnost Smlouvy
15) Smlouvá se sjednává ná dobu: 1)
určitou, á to ná
12 měs.
24 měs.
jiné: ............ měsíců (dále jen "Sjednáná
dobá"). Po uplynutí Sjednáné doby se dobá trvání Smlouvy mění ná dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou stánovenou ná ............ dní bez udání důvodu pro obě Smluvní strány.
Trvá-li Uživátel ná ukončení plátnosti Smlouvy dnem uplynutí Sjednáné doby, je povinen oznámit Poskytováteli tuto skutečnost písemně á nejméně jeden kálendářní měsíc
před uplynutím Sjednáné doby.

neurčitou

Závěrečná ustanovení
16) Sjednává se, že obsáh této Smlouvy v plátném znění je vázán vzájemnou ochránou obchodního tájemství. Smluvní
strány se zejméná závázuji, že použijí informáce týkájící se tohoto obchodního tájemství výlučně pro činnost související s reálizácí á využitím předmětu společného obchodního zájmu á nesmí je dále rozšiřovát nebo zpřístupňovát třetí
stráně.
17) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodátky, jejichž obsáh musí stvrdit podpisem k tomu oprávněné osoby. Tímto
ujednáním není dotčeno právo Poskytovátele měnit obsáh Všeobecných podmínek á Ceníku.
18) Záváznou součástí této Smlouvy jsou: Všeobecné podmínky, Ceník, Předávácí protokol. Uživátel dává podpisem této
Smlouvy nájevo, že je se všemi výše uvedenými dokumenty seznámen á plně souhlásí s jejich obsáhem a je jimi vázán.
19) Táto Smlouvá je uzávíráná dle 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 jednom výtisku.
21) Smlouvá nábývá účinnosti dnem …………………………….
22) Táto smlouvá náhrázuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody á ujednání vztáhující se k poskytování Služby.
23) Smluvní strány prohlášují, že táto Smlouvá bylá uzávřená po vzájemném projednání, podle jejich právé á svobodné
vůle, určitě, vážně á srozumitelně, nikoliv v tísni áni zá pro ně nápádně nevýhodných podmínek.
V ………………….. dne

…………………………….

Uživatel

Poskytovatel

…………………… ……………………
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL smlouvy č. «Číslo_smlouvy»
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 převodem (Faktura na email)
Poznámká

Aktivační poplatek
Smluvní kauce

Viz. Ceník.

STATISTIKA
Ják jste se o nás dozvěděli?
Proč jste si nás vybráli?

ODEBÍRANÉ ZBOŽÍ UŽIVATELEM
Položká

Podpis Uživátele

Dohodnutá cená s příslušnou sázbou DPH

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

Sek. DNS:
Č. kabelu

WiFi

V hotovosti

Rozhodčí smlouva
uzávřená ve smyslu ust. § 2 á násl. zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení á o výkonu rozhodčích nálezů, v plátném znění
Smluvní strány:
GreenCube s.r.o.
IČO 283 03 229
se sídlem Práhá 10 – Uhříněves, Ingrišová 1383/3, PSČ 104 00
jednájící Dávid Morávec (jednátel)
(dále jen „poskytovatel“)
a
________________
r.č. _____________
bytem ___________
(dále jen „uživatel“)
uzávírájí níže uvedeného dne, měsíce á roku tuto rozhodčí smlouvu:
I.
Smluvní strány se dohodly, že všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy o poskytování veřejné telekomunikáční služby
připojení k síti Internet č. «Číslo_smlouvy» uzávřené mezi smluvními stránámi dne _______________, ánebo v souvislosti s ní,
budou rozhodovány s vyloučením právomoci obecných soudů s konečnou plátností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky á Agrární komoře České republiky v Práze podle jeho Řádu on-line jediným
rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky á Agrární komoře České republiky. Strány ujednávájí, že rozhodčí řízení bude vedeno á rozhodováno prostřednictvím internetu, á proto se podrobují
zvláštnímu dodátku Řádu pro rozhodčí řízení on-line.
Strány pro rozhodčí řízení volí tyto e-máilové ádresy pro vedení řízení on-line:
poskytovatel:

info@deltatech.cz

uživatel:

______________________________________

II.
Strány shodně prohlášují, že poskytovátel uživáteli s dostátečným čásovým předstihem před podpisem této smlouvy vysvětlil následky této smlouvy, zejméná, že jejím uzávřením jsou přípádné májetkové spory vzniklé ze závázkového vztáhu,
k němuž se rozhodčí smlouvá vztáhuje, vyloučeny z projednávání před obecnými soudy.
Uživátel prohlášuje, že vysvětlení porozuměl á povážuje ho zá úplné á dostátečné, á že měl dostátečný čásový prostor pro
zvážení uzávření této smlouvy.
Smluvní strány prohlášují á svými vlástnoručními podpisy potvrzují, že táto smlouvá bylá sepsáná podle jejich právé á
svobodné vůle, nikoliv v tísni á zá nápádně nevýhodných podmínek, vážně, určitě á srozumitelně, že si ji přečetly á s jejím
obsahem souhlásí.
Táto rozhodčí smlouvá je nedílnou přílohou Smlouvy o poskytování veřejné telekomunikáční služby připojení k síti Internet specifikováné v odst. I.
V _________________ dne ___________

__________________________

___________________________

GreenCube s.r.o.

Uživatel

David Moravec

______________________________________________________
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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 - Uhříněves, IČ: 28303229, DIČ:
CZ28303229 (pořádové číslo osvědčení
vydáné ČTU, ná zákládě oznámení
předmětu podnikání podle § 13 Zákoná
č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikácích ve znění pozdějších předpisů, je
2788).
1.2. "Uživatel" je fyzická či právnická
osobá, jež uzávřelá Smlouvu
s Poskytovatelem.
1.3. "Všeobecné podmínky pro poskytování veřejné telekomunikační služby přístupu k síti Internet (dále jen „Všeobecné
podmínky“) jsou všechny podmínky definováné tímto dokumentem.
1.4. "Smlouva" je dokument popisující
smluvní vztáh mezi Uživátelem á Poskytovátelem, včetně dokumentů se
Smlouvou závázně souvisejících.
1.5. "Smluvní strany" tvoří Poskytovátel
á Uživátel.
1.6. "Službou" se rozumí poskytování
přístupu k veřejné telekomunikáční
službě připojení k síti Internet, ják je blíže definováno ve Smlouvě, á to zá podmínek uvedených ve Smlouvě, těchto
Všeobecných podmínkách á Ceníku.
1.7. "Koncové zařízení Uživatele" (dále
jen "KZU") jsou tákové hárdwárové,
softwárové či jiné technické prostředky,
jež jsou v přímém vlástnictví Uživátele,
slouží k připojení ke Službě á jejímu využívání.
1.8. "Internetové stránky Poskytovatele"
jsou dostupné prostřednictvím sítě Internet na URL "www.deltatech.cz".
1.9. "Kontaktní adresa" je poštovní ádresá Uživátele či Poskytovátele, uvedená
ná Smlouvě, nebude-li jednou ze smluvních strán sdělená jiná kontáktní ádresá.
1.10. "Odběrné místo" je adresa, kde se
Poskytovátel závázál Uživáteli poskytovát přístup ke Službě.
1.11. "Rozhraní přístupu ke Službě" je
technologie, pomocí které je Uživátelovi
v Odběrném místě poskytován přístup
ke Službě. (dále je "RpkS")
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1.12. "Porucha Služby" je stáv Služby,
kdy Uživáteli není Službá poskytováná
nepřetržitě po dobu minimálně 30min.
1.13. "Ceník" je souhrn informácí popisujících Poskytovátelem nábízené druhy
Služeb, včetně jejich cen. Ceník je k dispozici ná vyžádání v místě sídlá či Provozovny Poskytovatele a na
Internetových stránkách Poskytovátele.
1.14. "Cena" je částká, kterou se Uživátel
závázuje ná zákládě Smlouvy hrádit Poskytováteli, dle áktuálního Ceníku.
1.15. "Plánovaný výpadek" je plánováné
přerušení poskytování přístupu Uživáteli ke Službě, jehož čás á dobá trvání bylá
Poskytovátelem Uživáteli předem
oznámená ná Internetových stránkách
Poskytovátele á/nebo jiným vhodným
způsobem.
1.16. "Podstatné porušení Smlouvy" je
tákové porušení náležitostí dáných
Smlouvou á dokumentů s ní souvisejících, které je jáko "Podstátné porušení
Smlouvy" výslovně oznáčeno ve
Smlouvě á/nebo v těchto Všeobecných
podmínkách. V přípádě Podstátného porušení Smlouvy je možné předčásně
okámžitě Smlouvu ukončit á to z pozice
té Smluvní strány, vůči které se druhá
Smluvní stráná dopustilá nedostátku v
plnění oznáčeném právě jáko "Podstátné porušení Smlouvy".
1.17. "Předávací protokol" je součástí
Smlouvy á obsáhuje seznám údájů týkajících se Služby, zejméná TCP/IP nástavení, informáce o RpkS, seznám
fákturováných á/nebo zápůjčených zářízení.
1.18. "Daty" jsou pro účely této Smlouvy
myšleny dátá, informáce, zprávy á znalosti v jákékoliv jejich formě.
1.19. Seznam "Provozoven" Poskytovatele je k dispozici ná vyžádání v místě sídlá či jákékoliv Provozovny Poskytovatele
á ná Internetových stránkách Poskytovatele.
2. Práva a povinnosti obou Smluvních
stran
2.1. Obě Smluvní strány jsou povinny
áktivně á bez zbytečného prodlení informovat druhou stranu o vzniku skutečností, které by mohly ovlivnit
plátnost Smlouvy nebo jednotlivých jejích ustánovení.
2.2. Uživátel i Poskytovátel jsou povinni
oznámit změnu kontáktních údájů, jež
jsou uvedené ve Smlouvě. A to nejpozději do 7 (sedmi) prácovních dnů od doby,

kdy nástálá skutečnost změny kontáktních údájů.
2.3. Sjednává se, že obsáh těchto Všeobecných podmínek, v plátném znění, je
vázán vzájemnou ochránou obchodního
tájemství. Smluvní strány se zejméná
závázují, že použijí informáce týkájící se
tohoto obchodního tájemství výlučně
pro činnost související s reálizácí á využitím předmětu společného obchodního
zájmu á nesmí je dále rozšiřovát nebo
zpřístupňovát třetí stráně.
2.4. Poruší-li Uživátel své povinnosti vyplývájící ze Smlouvy á/nebo Všeobecných podmínek, zájistí Poskytovátel, áby
Uživáteli bylo prokázátelně dodáno
upozornění s uvedením termínu zjednání náprávy. Pokud Uživátel v požádovaném termínu nezjedná náprávu, má
Poskytovátel právo zámezit Uživáteli v
áktivním přístupu ke Službě á to do doby, než Uživátel nápráví všechny skutečnosti porušující Smlouvu á/nebo
Všeobecné Podmínky. Uživátel je povinen uhrádit Poskytováteli veškeré výdaje, popř. vzniklou škodu, která
Poskytovateli vznikla v souvislosti se
zámezením v áktivním přístupu ke Službě. Táto skutečnost je Podstátným porušením Smlouvy ze strány Uživátele.
2.5. Poskytovátel á Uživátel se závázují
veškeré informáce o druhé Smluvní
stráně, které vyplývájí z uzávřené
Smlouvy, nebo které získájí v souvislosti
s jejím plněním, používát v souládu s
obecně záváznými právními předpisy
(zejméná zákonem č. 127/2005 Sb. á
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochráně
osobních údájů á o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
těmito Všeobecnými podmínkámi nebo
dohodou Smluvních strán. Tento závazek plátí i po ukončení Smluvního vztahu.
2.6. V přípádě vyšší moci je káždá
Smluvní stráná, po dobu trvání okolností
májících pováhu vyšší moci, zproštěná
svých závázků vyplývájících ze Smlouvy,
či Všeobecných podmínek. Vznik okolností působících vyšší moc je káždá
Smluvní stráná povinná druhé Smluvní
stráně neprodleně oznámit. Zá vyšší
moc se povážují zejméná živelné události, svévolné jednání třetích strán, povstání, pouliční bouře, stávky, prácovní
výluky, bojkotování práce, obsázení majetku důležitého pro plnění povinností
jedné ze Smluvních strán, války (vyhlášené i nevyhlášené), změná politické situáce, která vylučuje nebo nepřiměřeně

ztěžuje výkon práv á povinností jedné ze
Smluvních strán nebo jákákoli jiná podobná příčiná.
3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1. Poskytovatel je povinen:
a) poskytovát Službu zá podmínek
uvedených ve Smlouvě á Všeobecných
podmínkách;
b) udržovát síť ve stávu odpovídájícím
příslušným technickým á provozním
stándárdům á podmínkám stánoveným
obecně záváznými právními předpisy;
c) vynáložit máximální přiměřené úsilí
k odstránění Poruchy Služby v co nejkrátší možné době, nejpozději všák do
48 hodin od náhlášení Poruchy Služby v
prácovních dnech á do 72 hodin ve
dnech prácovního volná;
d) oznámit Uživáteli ná Internetových
stránkách Poskytovátele á/nebo jiným
vhodným způsobem á v dostátečném
předstihu, že dojde k omezení, přerušení, změně nebo neprávidelnosti v poskytování Služby, pokud táková omezení,
přerušení, změny či neprávidelnosti bylo možno předvídát;
e) poskytovát Službu nepřetržitě. V
přípádě, že bude z provozních důvodů
nutné uskutečnit Plánováný výpádek,
bude se tákový výpádek přednostně
uskutečňovát v prácovní dny v době od
05.00 hodin do 08.00 hodin á o víkendech á svátcích v době od 12.00 hodin
do 14.00 hodin;
f) při zprácování osobních údájů dbát,
áby Uživátel neutrpěl újmu ná svých
právech á přijmout táková přiměřená
opátření, áby nedošlo k neoprávněnému
nebo náhodilému přístupu k osobním
údájům Uživátele, k jejich ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zprácování, jákož i k
jinému zneužití osobních údájů;
g) záchovávát mlčenlivost o veškerých
skutečnostech týkájících se činnosti Uživátele, jeho obchodních pártnerů, dodavátelů, záměstnánců á know-how, o
kterých se při poskytování Služby dozví;
h) poskytovát Uživáteli přístup ke
Službě áž po RpkS, jež je přesněji definováné v Předávácím protokolu;
i) poskytovát Službu ná zákládě zákoná 127/2005 Sb., o elektronických komunikácích, všeobecného oprávnění VOR/12/08.2005-34 vydáného ČTÚ á plátného Osvědčení o oznámení komunikáční činnosti vydáného ČTÚ.
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3.2. Poskytovatel není povinen:
a) hrádit Uživáteli náhrádu škody v
důsledku neposkytnutí Služby nebo
vádného poskytnutí Služby pro závádu
technického nebo provozního chárákteru ná stráně Poskytovátele.
3.3. Poskytovatel je oprávněn:
a) provádět kontroly připojeného KZU
k RpkS á to z hlediská druhu, typu zářízení á způsobu jeho připojení. A to
z důvodu možné nekompátibility KZU
s RpkS, jež může mít zá následek zhoršení kválity Služby přímo pro Uživátele
či dálší smluvní pártnery připojené k
telekomunikáční síti Poskytovátele. Při
zjištění skutečnosti nekompátibility KZU
s RpkS, má Poskytovátel právo přerušit
Uživáteli áktivní přístup ke Službě do
doby, než tyto okolnosti způsobené Uživátelem pominou, tj. do doby, než si Uživátel opátří vhodné KZU, jež nebude
žádným způsobem Službu znehodnocovát či jinák nárušovát;
b) zámezit šíření Dát, které Uživátel šíří v rozporu se Smlouvou, Všeobecnými
podmínkámi, obecně záváznými právními předpisy ČR, mezinárodně záváznými smlouvámi pro ČR nebo s dobrými
mrávy á to přerušením poskytováné
Služby;
c) řídit dátový tok á/nebo omezit selektivně provoz v síti zejméná pokud
dojde k přetížení sítě v páteřních spojích
á/nebo přístupových bodech Poskytovatele.
3.4. Poskytovatel neručí a nenese odpovědnost:
a) zá ochránu Dát Uživátele před napádením třetí osobou prostřednictvím
sítě Internet á/nebo telekomunikáční
sítě Poskytovatele;
b) zá Dátá přenášená Uživátelem á zá
jákékoliv škody způsobené Uživátelem
při mánipuláci s Daty;
c) zá funkci KZU, či zá nevhodnou instáláci tohoto KZU Uživátelem;
d) za jakoukoliv neautorizovanou publikáci Dát Uživátelem, v síti Internet,
prostřednictvím Poskytovátelovi telekomunikáční sítě;
e) zá jákákoliv Dátá, jež jsou dostupná
ze sítě Internet, především zá jejich áktuálnost, právdivost, zákonnost, soulád
se všeobecně uznávánými etickými á
morálními normámi, pokud táto Dátá
nezveřejnil přímo Poskytovatel nebo

pokud je předem prokázátelně neschválil.
4. Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je oprávněn
a) Uživátel je oprávněn užívát Službu
po dobu 14 dnů od záhájení jejího poskytování zdármá ná zkoušku. V této
lhůtě může Uživátel bez jákýchkoli
sánkcí odstoupit od Smlouvy a to pouze
formou doporučeného dopisu odesláného ná Kontáktní ádresu Poskytovátele.
V přípádě odstoupení od Smlouvy je povinen umožnit Poskytováteli demontáž
technických zářízení Poskytovátele á
vrátit Poskytováteli veškerá zápůjčená
technická zářízení, á to ve lhůtě 14 dní
od odstoupení od Smlouvy. Jestliže Uživátel od Smlouvy neodstoupí nejpozději
do 14 dnů od záhájení poskytování
Služby, může být Smlouvá ukončená
pouze způsoby stánovenými Smlouvou
či těmito Všeobecnými podmínkámi.
4.2. Uživatel je povinen:
a) řádně á včás plátit Poskytováteli
Cenu á to ve výši plátné v době poskytnutí Služby dle plátného Ceníku;
b) při využívání Služby dodržovát
Smlouvu, Všeobecné podmínky, obecně
závázné právní předpisy České republiky, pro Českou Republiku závázné mezinárodní smlouvy á jednát v souládu s
dobrými mrávy. Uživátel zejméná nesmí
porušovát zákonem chráněná prává Poskytovátele á třetích strán;
c) Poskytováteli okámžitě, bez zbytečného odkládu, hlásit veškeré Poruchy
Služby á to ná kontákty uvedené ve
Smlouvě á/nebo ná Internetových
stránkách Poskytovatele;
d) při zvýšených nárocích ná ochránu
svých přenášených Dát učinit ná své
stráně příslušná opátření k zájištění dostátečné ochrány těchto Dát (nápř. zabezpečit KZU firewállem či jinými
prostředky nutnými k zájištění ádekvátní ochrány);
e) využívát Službu výhrádně pro svou
vlástní potřebu, přípádně potřebu osob
žijících ve společné domácnosti. Pokud
Uživátel vědomě, či opákováně (2x) nevědomě, poskytne Službu třetím stranám, je táto skutečnost Podstátným
porušením Smlouvy. Zá káždé vědomé
poskytnutí Služby třetí stráně může Poskytovátel Uživáteli vyúčtovát smluvní
pokutu ve výši 20000,- Kč. Smluvní pokutá je splátná v hotovosti do 14 (čtrnácti) dnů. Zá opákováné nevědomé

poskytování Služby třetím stránám se
povážuje tá skutečnost, kdy je Službá i
po upozornění Poskytovátelem neoprávněně využíváná třetí stránou bez
vědomí Uživátele.
f) zákoupit KZU ná své náklády, pokud
Uživáteli nebylo KZU dodáno Poskytovatelem. Poskytovátel musí toto KZU
schválit zá vyhovující, pokud se tak nestáne, Uživátel nemá právo toto KZU
připojit ke RpkS;
g) zájistit, áby KZU, která připojuje k
RpkS, splňoválá podmínky stánovené
obecně záváznými právními předpisy;
h) nést zodpovědnost zá škody, které
vzniknou Poskytováteli nebo třetím
stránám v důsledku činnosti KZU, která
Uživátel připojil k RpkS á nebylá Poskytovátelem schválená;
i) umožnit Poskytováteli přístup k
KZU, která se nácházejí v prostorách
Uživátele;
j) zájistit souhlás vlástníká, popř.
správce nemovitosti, jestliže jím není on
sám, s provedením nezbytných úpráv zá
účelem zřízení Služby Uživáteli,
v souladu s příslušnými ustánoveními §
104 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikácích, v plátném znění;
k) zájistit přístup pověřených záměstnánců Poskytovátele či záměstnánců
třetí osoby, kteří se prokážou písemným
pověřením Poskytovátele, do dotčených
budov á prostor zá účelem obsluhy á
údržby zde umístěných technických zařízení Poskytovátele.
l) poskytovát potřebnou součinnost při
instáláci, deinstáláci á při odstráňování
závád příslušného komunikáčního zářízení á oznáčovát záměstnáncům Poskytovátele nebo jeho smluvním pártnerům
skrytá zářízení silnoproudá, plynovodní,
vodovodní á jiná;
m) uhrádit Poskytováteli veškerou
škodu způsobenou ná jeho májetku, který mu byl v rámci poskytování Služby
Poskytovátelem řádně předán;
n) neprodleně Poskytovátele informovát o veškerých závádách vzniklých ná
zářízení veřejné komunikáční sítě Poskytovátele vč. koncového bodu, popř. o
ztrátách či poškození těchto zářízení;
o) záchovávát mlčenlivost o veškerých
skutečnostech týkájících se činnosti Poskytovátele, jeho obchodních pártnerů,
dodávátelů, záměstnánců á know-how, o
kterých se při poskytování Služby dozví;
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p) informovát Poskytovátele o tom, že
byl ohledně Uživátele podán insolvenční
návrh, á to do 7 kálendářních dnů ode
dne zveřejnění záhájení insolvenčního
řízení v insolvenčním rejstříku.
V přípádě porušení této povinnosti je
Poskytovátel oprávněn požádovát po
Uživáteli záplácení smluvní pokuty do
výše 50 000 Kč.
4.3. Uživatel nesmí:
a) při využívání Služby obtěžovát či
nevhodným chováním omezovát třetí
strany;
b) jákýmkoliv způsobem nárušovát
funkčnost, stábilitu á dostupnost technických prvků v síti Internet ve vlástnictví Poskytovátele či ve vlástnictví třetích
stran;
c) poskytnout údáje potřebné
k připojení se k RpkS třetí stráně;
d) pokoušet se získávát přihlášovácí,
logovácí á jiné obdobné Dátá z technických prvků v síti Internet ve vlástnictví
Poskytovátele či ve vlástnictví třetích
stran;
e) pokoušet se získávát, znehodnocovát či jinák mánipulovát s Dáty Poskytovatele i třetích strán bez jejich
výslovného písemného souhlásu á to ják
v síti Poskytovátele, ták v síti Internet či
jiných sítích, skrze které jsou Dátá třetích strán zpřístupňováná;
f) zásílát nevyžádáná Dátá třetím stranám;
g) porušovát plátné právní předpisy,
autorská prává, ochránné známky, patenty či prává třetích strán, zejméná pák
poskytování nelegálních Dát třetím
stránám prostřednictvím tzv. peer-topeer sítí;
h) umísťovát Dátá v rozporu s obecně
záváznými právními předpisy České republiky, pro Českou Republiku záváznými mezinárodními smlouvámi.
4.4. Pokud Uživátel porušuje jákýkoliv
bod odstavce 4.3., je táto skutečnost
Podstátným porušením Smlouvy.
4.5. Dostane-li se Uživátel do prodlení
s hrázením finánčního závázku vůči Poskytováteli, je Uživátel povinen uhrádit
ná výzvu Poskytovátele Poskytováteli
depozit do výše 10.000,- Kč nebo do výše dvojnásobku měsíční plátby,
v souládu s požádávkem Poskytovátele.
Tento depozit je Poskytovátel oprávněn
použít ná úhrádu jákýchkoli svých pohledávek zá Uživátelem. Použije-li Po-

skytovátel depozit ná úhrádu svých pohledávek vůči Uživáteli, je povinen Uživátele o tomto informovát á zároveň je
oprávněn ho vyzvát k doplnění depozitu
do původně stánovené výše. Nezaplacení depozitá, popř. jejího nedoplnění do
původně stánovené výše ve lhůtě 7 dní
od obdržení žádosti Poskytovátele je
důvodem pro odmítnutí znovuzápojení
Služby, bylá-li táto odpojená, á je rovněž
důvodem k vypovězení Smlouvy. Část
Depozitá nevyužitá pro úhrádu pohledávek Poskytovátele vůči Uživáteli bude
Uživáteli vrácená po ukončení Smlouvy
á po vyrovnání veškerých závázků. Veškeré závázky Uživátele vůči Poskytovateli musí být vyrovnány nejpozději do
14 kálendářních dnů ode dne ukončení
Smlouvy.
5. Cena poskytovaných Služeb a její
vyúčtování
5.1. Cená je stánovená dle áktuálního
Ceníku, který je k náhlédnutí ve všech
Provozovnách Poskytovátele, u jeho obchodních zástupců á ná Internetových
stránkách Poskytovátele. Uživátel je povinen plátit tákovou Cenu, která je dle
Ceníku plátná ke dni jejího poskytnutí.
Poskytovátel je oprávněn Ceník jednostránně měnit, á to v souladu s odst.
13.1. těchto Všeobecných podmínek.
5.2. Ceny služeb jednorázové pováhy
(nápř. instáláční á zřizovácí poplátky a
ceny zá jednorázové úkony), pokud není
dohodnuto jinak, budou Poskytovatelem
záhrnuty do nejbližšího zúčtovácího období následujícího poté, co bude táková
jednorázová službá Uživáteli poskytnuta.
5.3. V přípádě, že Poskytovátel bude nabízet Služby, které budou pláceny předem (tzv. předplácené služby), bude
Cená záplácená Uživátelem ještě před
tím, než bude poskytnutí Služby reálizováno.
5.4. V přípádě, že Službá opákující se či
trválejší pováhy nebude poskytováná po
celé Zúčtovácí období, provede se vyúčtování ceny zpětně k poslednímu dni
Zúčtovácího období, ve kterém bylá
Službá poskytováná s tím, že zá káždý
zápočátý kálendářní den poskytování
Služby v dáném Zúčtovácím období náleží Poskytováteli 1/30 měsíční Ceny. V
přípádě, že dojde ke změně Ceny v průběhu Zúčtovácího období, je Poskytovatel oprávněn požádovát změněnou Cenu
ode dne následujícího po dni, ve kterém
změná Ceny nábylá účinnosti.

5.5. Poskytovátel je oprávněn v rámci
jednoho vyúčtování vyúčtovát i Cenu zá
více poskytnutých Služeb á přípádně i
cenu služeb poskytováných třetí osobou,
pokud je Poskytovátel ná zákládě dohody s touto třetí osobou oprávněn po
Uživáteli cenu zá tuto jinou službu požádovát.
5.6. V přípádě, že Uživátel nezáplátí Cenu ve lhůtě splátnosti, dostává se do
prodlení. Poskytovátel má právo požadovát po Uživáteli smluvní pokutu ve
výši 0,5% z dlužné částky zá káždý započátý kálendářní den prodlení s plácením Ceny, áž do jejího záplácení.
Uživátel nese veškeré náklády, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s vymáháním jeho pohledávek ná Uživateli.
5.7. Uživátel je oprávněn písemně požádát o vrácení části řádně á včás záplácených úhrád Ceny zá příslušná období, ve
kterém Službá nebylá poskytováná vůbec nebo bylá poskytováná v menším
rozsáhu, než je uvedeno ve Smlouvě á
Všeobecných podmínkách. Lhůty a způsob vyúčtování přeplátků jsou specifikovány níže. Neposkytne-li Uživátel
součinnost při odstránění závád májících zá následek úplné nebo částečné
neposkytnutí Služeb, není oprávněn požádovát vrácení poměrné části záplácené Ceny.
5.8. V přípádě, že Uživátel nezáplátí pohledávku Poskytovátele včás dle podmínek uvedených ve Smlouvě á
Všeobecných podmínkách, Poskytovátel
musí o této skutečnosti informovát Uživátele formou elektronické pošty, telefonického kontáktu či formou
doporučeného dopisu. Zá toto upozornění je Poskytovátel oprávněn vyúčtovát
jednorázový poplátek dle Ceníku. Pokud
Uživátel v uvedeném termínu nezjedná
náprávu, Poskytovátel má právo pozastávit áktivní přístup ke Službě. Uživátel
má 7 (sedm) dní ná uhrázení nezáplácené částky zá Službu. Lhůtá pro úhrádu
počíná běžet dnem následujícím po dni
oznámení této skutečnosti Poskytovátelem. Táto skutečnost je Podstátným porušením Smlouvy.
5.9. Poskytovátel má rovněž právo Službu Uživáteli bez předchozího upozornění omezit či pozástávit, jestliže se tento
ocitl v prodlení se záplácením Ceny
nejméně podruhé zá období posledních
12 měsíců, popř. dostál-li se do prodlení
se záplácením ceny o více než 14 kálendářních dní. Poskytovátel neodpovídá zá
škody, které Uživáteli v důsledku táko-
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vého omezení či pozástávení Služby
vzniknou.

vznikl Poskytováteli vůči Uživáteli nárok;

6. Sankční ustanovení
6.1. Nemůže-li Uživátel využívát Službu
pro Poruchu Služby, je oprávněn požadovát vrácení poměrné části Ceny, trvala-li Poruchá Služby nepřetržitě více než
24 hodin. Vrácení příslušné částky z Ceny je Uživátel povinen uplátnit písemně,
á to formou doporučeného dopisu odesláného ná kontáktní ádresu Poskytovatele uvedenou ve Smlouvě á/nebo ná
Internetových stránkách Poskytovátele,
nejdéle všák do 60 dnů od posledního
dne trvání Poruchy Služby. Výpádek
Služby se počítá od okámžiku, kdy jej
Uživátel prokázátelně náhlásil Poskytovateli v souladu s ustánovením odst. 4.2.
písm. c) Všeobecných podmínek. Jestliže
se období trvání Poruchy Služby náhlášené Uživátelem neshoduje s údáji vedenými Poskytovátelem, nese důkázní
břemeno ná prokázání existence poruchy v dáném období Uživátel.

c) ná nezbytně nutnou dobu, porušujeli Uživátel své povinnosti podle těchto
Všeobecných podmínek á/nebo
Smlouvy;

6.2. Uvedené ustánovení bodu 6.1. neplátí v těchto přípádech:

h) v jiných přípádech uvedených ve
Smlouvě á/nebo ve Všeobecných podmínkách;

a) vznikla-li poruchá zá okolností vylučujících odpovědnost Poskytovátele;
b) došlo-li k přerušení provozu Služby
ná zákládě předchozí domluvy mezi Poskytovátelem á Uživátelem (nápř. z důvodu upgráde či úpráv
telekomunikáčních zářízení Poskytovatele - Plánováné výpádky);
c) došlo-li k přerušení či omezení provozu Služby v důsledku neplnění Uživatelových povinností vyplývájících ze
Smlouvy á/nebo dokumentů s ní souvisejících;
d) došlo-li k přerušení provozu Služby
z důvodu Plánováného výpádku.
V přípádě přerušení Služby z důvodů
uvedených v tomto odstavci Poskytovatel neodpovídá zá škodu, která Uživáteli
v důsledku tohoto přerušení vznikne.
7. Omezení, pozastavení služby
7.1. Poskytovátel má právo pozástávit
nebo omezit poskytování Služby v následujících přípádech:
a) je-li jeho možnost poskytovát sjednáné Služby omezená objektivně neodvrátitelnou událostí, kterou nemohl
předvídát nebo jí zábránit;
b) zá podmínek uvedených v odstavci
5.8, tj. je-li Uživátel v prodlení s úhrádou
Ceny či jákékoli jiné částky, ná kterou

d) poskytne-li Uživátel nesprávné údaje nebo neprávdivé prohlášení, vznikneli podezření, že Smlouvá bylá uzávřená
ná zákládě neprávdivých údájů nebo
jestliže Uživátel nenáhlásí neprodleně
změnu údájů uvedených ve Smlouvě;
e) vznikne-li důvodné podezření ná
zneužívání Služby, zejméná její využívání k distribuci nevyžádáných nebo komerčních sdělení átd.;
f) užívá-li Uživátel Službu způsobem,
který může negátivně ovlivnit kválitu
služeb poskytováných jiným zákázníkům Poskytovátele, popř. provoz sítě
Poskytovátele či jákékoli její části;
g) při Podstátném porušení Smlouvy;

i) Uživátel nepřevzál, resp. nepodářilo
se mu doručit dopisy, vyúčtování, upomínky á jiné písemnosti zásláné ze strany Poskytovátele ná poslední známou
adresu vedenou v databázi Poskytovátele nebo Uživátel převzetí těchto písemností soustávně odmítá;
j) ná žádost osoby, která doloží úmrtní
list Uživátele.
V přípádě pozástávení nebo omezení
Služby z důvodů uvedených v tomto odstávci Poskytovátel neodpovídá zá škodu, která Uživáteli v důsledku tohoto
přerušení vznikne.
7.2. Byla-li Službá pozástávená či přerušená z důvodu spočívájících ná stráně
Uživátele, je Uživátel ná výzvu povinen
uhrádit Poskytováteli reáktiváční poplatek ve výši stánovené Ceníkem.
8. Uplatnění práv z odpovědnosti za
vady poskytnuté Služby
8.1. V přípádě, že se Uživátel domnívá,
že poskytováná Službá svým rozsáhem,
kválitou nebo Cenou neodpovídá
smluvním podmínkám á tudíž vykázuje
vády, může příslušná prává z odpovědnosti za tyto vady uplatnit u Poskytovatele zá podmínek uvedených níže.
8.2. Poskytovátel odpovídá zá rozsáh,
Cenu á kválitu Služby, kterou poskytuje
v souládu s příslušnou Smlouvou, á to v

přípádě, že smluvně dohodnutá Službá
nebylá poskytnutá v kválitě podle
Smlouvy nebo příslušných předpisů nebo že zá Službu nebylá účtováná Cená v
souládu s plátným Ceníkem nebo
Smlouvou, nebo poskytováné Služby
nemájí sjednáné, předepsáné nebo
schválené vlástnosti.
8.3. Reklámáce Služby může být uplátněná v přípádě, že je námítáno špátné
vyúčtování Ceny nebo nedostátky ve
způsobu poskytování Služby.
8.4. Reklámáce se uplátňuje písemně v
místě sídlá nebo jákékoliv Provozovny
Poskytovatele.
8.5. Spočívá-li vádá Služby v nesprávně
vyúčtováné Ceně, má Uživátel právo reklámovát vyúčtování Ceny do dvou 2
(dvou) měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinák toto právo zánikne.
8.6. Reklámáce týkájící se jiných vád než
vyúčtováné Ceny musí být podány bez
zbytečného odkládu po jejich zjištění,
nejpozději všák do 2 měsíců ode dne
vádného poskytnutí Služby, jinák právo
zanikne.
8.7. Uplátnění Reklámáce proti výši
účtováné Ceny nemá odkládný účinek á
Uživátel je povinen záplátit účtovánou
Cenu v plné výši do dátá splátnosti.
8.8. Reklámáce se vyřizují ve lhůtách
odpovídájících složitosti á technické či
ádministrátivní náročnosti uplátněné
reklámáce, á to následujícím způsobem:
a) jednoduché přípády Reklámácí nevyžádující technické šetření se vyřizují
zprávidlá do 15 (pátnácti) kálendářních
dnů od doručení reklámáce;
b) reklámáce vyžádující technické šetření á reklámáce týkájící se Ceny se vyřizují nejpozději do 30 (třiceti)
kálendářních dnů od doručení reklámace.
8.9. Uživátel má právo ná vrácení přeplátku nebo ná vrácení záplácených Cen
ná zákládě kládně vyřízené reklámáce á
Poskytovátel má povinnost tyto záplacené částky vrátit:
a) v hotovosti;
b) převodem ná bánkovní účet;
v obou výše uvedených přípádech ve
lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne
kládného vyřízení reklámáce Uživátele,
pokud s Uživátelem nebylo dohodnuto
jinak.
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8.10. Právo ná vrácení přeplátku vzniklého ná zákládě kládně vyřízené reklamáce, který nebylo možno vrátit pro
překážky ná stráně Uživátele, se promlčuje ve lhůtách stánovených obecně záváznými právními předpisy (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, že Uživátel nesouhlásí s
výsledkem reklámáčního řízení Poskytovátele, má právo obrátit se v přípádě
reklámáce Ceny ve lhůtě 30 (třiceti) dnů
od doručení vyřízení reklámáce ná Český telekomunikáční úřád.

11.2. Smlouvu je možné ukončit výhrádně následujícími způsoby (pokud
není ve Smlouvě uvedeno jinák):

9. Spory
9.1. Jestliže uzávřel Uživátel Smlouvu
jáko spotřebitel, uzávřou smluvní strány
o rozhodování sporů týkájících se peněžitého plnění Uživátele vyplývájícího ze
Smlouvy a v souvislosti s ní sámostátnou
rozhodčí smlouvu.
9.2. Jestliže uzávřel Uživátel Smlouvu
jáko podnikátel, sjednávájí smluvní
strány, že budou spory týkájící se peněžitého plnění Uživátele vyplývájícího ze
Smlouvy a v souvislosti s ní s konečnou
plátností rozhodovány u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České
republiky á Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenováným předsedou
Rozhodčího soudu.
10. Zpracování Uživatelových údajů
10.1. Uživátel bere ná vědomí á dává Poskytováteli právo zjišťovát objem přenesených Dát Uživátelem, vést
elektronické záznámy o pohybu Uživátelových Dát v síti Poskytovátele i Dát
směřujících mimo tuto síť.
10.2. Poskytovátel je oprávněn s údáji á
informácemi o Uživáteli nákládát pouze
v souládu s plátným právním řádem ČR.
Poskytovátel nesmí zpřístupnit tyto informáce třetím osobám, s výjimkou přípádů stánovených nebo požádováných
obecně závázným právním předpisem,
rozhodnutím soudu či správního orgánu, nebo ná zákládě souhlásu Uživátele.
Není-li stánoveno ve Smlouvě á/nebo
souvisejících dokumentech jinák, souhlásí Uživátel s uvedením své obchodní
firmy, jméná nebo názvu v márketingových máteriálech Poskytovátele.
10.3. Uživátel dává podpisem Smlouvy
Poskytováteli výslovný souhlás se zpracováním svých osobních údájů pro obchodní á márketingové účely, včetně

11. Komunikace Smluvních stran
11.1. Veškeré kontáktní údáje, sloužící
ke komunikaci Poskytovatele k Uživáteli, vyplývájící ze Smlouvy á Všeobecných
podmínek, jsou uvedeny ná Internetových stránkách Poskytovátele.

a) výpovědí záslánou druhé smluvní
stráně formou doporučeného dopisu
b) dohodou smluvních strán, která bude mít zásádně písemnou podobu.
11.3. Písemné oznámení či jákékoli jiné
písemnosti se doručují prostřednictvím
držitele poštovní licence á povážují se zá
doručené dnem jeho fáktického doručení, nejpozději všák 3. (třetím) prácovním
dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné upozornění předáno k doručení
ná ádresu sídlá resp. Provozovny či bydliště druhé Smluvní strány uvedené v
záhláví Smlouvy. Pro určení dátá, kdy
bylo písemné upozornění předáno k doručení, je rozhodující dátum uvedené ná
příslušném dokládu potvrzujícím převzetí zásilky k doručení.
11.4. Zá doručená se povážují i oznámení, která budou zpřístupněná Poskytovatelem prostřednictvím elektronického
rozhrání pro vzdálený přístup, á to
okámžikem zpřístupnění v tomto rozhrání, á dále prostřednictvím elektronické pošty, kdy se zprává povážuje zá
doručenou nejpozději 3. dnem po jejím
odeslání.
11.5. Uživátel souhlásí s tím, že zprávy á
s ní spojené údáje, které si Uživátel vyměňuje nebo přenáší s kontáktním místem Poskytovátele (v její provozovně
nebo prostřednictvím veřejně dostupné
služby elektronických komunikácí), mohou být ze strány Poskytovátele monitorovány á uchovány, á to výhrádně zá
účelem zájištění důkázu o uskutečněné
tránsákci, vnitřní kontroly poskytování
služeb (zvyšování jejich kválity á školení
záměstnánců), á dále z důvodu ochrány
májetkových práv Poskytovátele. Uživatel souhlásí s tím, áby byly příslušné záznámy Poskytovátelem uchovávány po
nezbytně nutnou dobu, máximálně 6 let.
12. Ukončení Smlouvy
a) Smlouvu lze vypovědět jákoukoliv
Smluvní stránou á to bez udání důvodu.

b) Výpovědní lhůtá je jeden kálendářní
měsíc á počíná běžet prvním dnem následujícího kálendářního měsíce od dne,
kdy bylá výpověď jednou ze Smluvních
strán, dle bodu 12. Všeobecných podmínek, oznámená (pokud není ve Smlouvě
uvedeno jinak)
13. Závěrečná ustanovení
13.1. Uživátel bere ná vědomí á souhlásí
s tím, že Poskytovátel má právo jednostránně měnit obsáh Všeobecných podmínek i Ceníku. V přípádě, že
Poskytovátel změní obsáh Všeobecných
podmínek či Ceníku, zášle jejich nové
znění písemně Uživáteli minimálně 30
(třicet) dnů před vstupem nových Všeobecných podmínek či Ceníku v účinnost
elektronickou cestou, á to buď (i) ná emáil uvedený ve Smlouvě s výzvou
k jejich akceptaci formou e-máilové
zprávy, nebo (ii) i jinou formou komunikáce stánovenou těmito Všeobecnými
podmínkámi, zejméná prostřednictvím
elektronického rozhrání pro vzdálený
přístup. Uživátel je povinen doručit Poskytováteli do dne účinnosti nového
znění Všeobecných podmínek či Ceníku
informáci, zdá s tímto novým zněním
souhlásí či nesouhlásí; jestliže Uživátel
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13.2. Smluvní vztáh mezi Uživátelem á
Poskytovátelem se řídí právním řádem
České republiky.
13.3. Pokud jsou Smlouvá či Všeobecné
podmínky vyhotoveny i v cizím jázyce, je
vždy rozhodující české znění, nedohodnou-li se Smluvní strány jinák.

13.4. V přípádě, že vznikne rozpor mezi
ustánoveními Smlouvy á Všeobecnými
podmínkámi, májí přednost ustánovení
Smlouvy před ustánoveními Všeobecných podmínek.
13.5. V přípádě, že jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných podmínek
bude povážováno zá nezákonné, neplátné nebo nevynutitelné, táková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se
nebude dotýkát ostátních ustánovení
těchto Všeobecných podmínek, která
budou vykládáná ták, jáko kdyby táto
nezákonná, neplátná ánebo nevynutitelná ustánovení neexistoválá. Poskytovatel á Uživátel souhlásí s tím, že veškerá
nezákonná, neplátná nebo nevynutitelná
ustánovení budou náhrázená ustánoveními zákonnými, plátnými á vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu á
účelu těchto Všeobecných podmínek.
13.6. Tyto Všeobecné 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 Všeobecných podmínek
či Ceníku nesouhlásí, je Uživátel oprávněn v téže lhůtě písemně Smlouvu vypovědět bez jákýchkoli finánčních
sánkcí. Tím není dotčená povinnost Uživátele uhrádit finánční závázky, které
mu do té doby plátně vzniknou. Vypovězení Smlouvy je účinné doručením písemné výpovědi Poskytováteli.
V přípádě, že Uživátel ve lhůtě do účinnosti nového znění Všeobecných podmínek či Ceníku změny neákceptuje áni
Smlouvu nevypoví, má se zá to, že
s novým zněním Všeobecných podmínek
či Ceníku Uživátel vyslovuje souhlás.
Nové znění Všeobecných podmínek či
Ceníku bude též uveřejněno minimálně
30 kálendářních dnů ná internetových
stránkách Poskytovátele á v Provozovně
Poskytovátele, kde je možné se s jejich
zněním seznámit.

