
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ZS230082

Poskytovatel: RVTech s.r.o. Uživatel: Jméno Příjmení (č. 708)
IČ: 03548911
Adresa: Jedlová 68 Adresa: Ulice a č

32600 Letkov 30000 Město
Česká Republika Česká Republika

Telefon: +420702123173 Web: www.rvtech.cz Telefon: 777777777
E-mail: info@rvtech.cz E-mail: jmeno@prijmeni.cz

Číslo Služba Cena Cena s DPH
0654 Služba internet Jméno Příjmení
LAN 30/30Mbps, rychlost stahování 30 Mbps, rychlost odesílání 30 Mbps 230.58 Kč 279 Kč

Číslo účtu: 2900692638/2010 Var.s: 30654
První vystavení: 31.03.2023 Měsíční paušál: 279 Kč (včetně DPH)
Faktura bude vystavena na konci měsíce 230.58 Kč (bez DPH)

Uživatel při komunikaci s Poskytovatelem vždy uvádí číslo Smlouvy, jinak se ke komunikaci nepřihlíží.1.
Změna Smlouvy na žádost může být zpoplatněna dle Ceníku – poplatek + doúčtování do tarifu.2.
Výpovědí Smlouvy Poskytovatelem bez výpovědní doby se vrací Technické zařízení do vlastnictví Poskytovatele.3.
Není-li dále stanoveno jinak, je Uživatel po skončení Smlouvy povinen vrátit Poskytovateli plně funkční Technická
zařízení, která jsou ve vlastnictví Poskytovatele, a to nejpozději do 14 dnů od skončení Smlouvy. K tomu je možná
výhradně demontáž provedená Poskytovatelem na adrese instalace, a to z důvodu ochrany majetku Poskytovatele a
sítě a dalších uživatelů. Náklady spojené s takovým vrácením Technických zařízení nese v celé výši Uživatel, včetně
dopravného, a to podle Ceníku. Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli  nezbytnou součinnost za účelem
provedení demontáže Technického zařízení v místě instalace. Zjištění vad zařízení mimo běžné opotřebení bude
spojeno s úhradou doplatku (do) standardní hodnoty svěřeného Technického zařízení. Nevrátí-li Uživatel řádně a včas
svěřená  Technická  zařízení,  resp.  neumožní-li  jejich  vrácení  uvedeným  způsobem  je  Poskytovatel  oprávněn
požadovat  po  Uživateli  smluvní  pokutu  ve  výši  300,-  Kč  za  každý  den  prodlení  až  do  vrácení  poskytnutých
technických zařízení, nejvýše do dvojnásobku standardní hodnoty zařízení výše. Při výpovědi bez výpovědní doby ze
strany Poskytovatele je Uživatel bez ohledu na výše uvedené povinen uhradit Poskytovateli celou standardní cenu za
zřízení služby a instalační sadu (aktivační poplatek) dle Ceníku; uhradil-li Uživatel již část nebo celou zvýhodněnou
hodnotu (hodnota Technického zařízení), je povinen doplatit rozdíl mezi cenou zvýhodněnou a cenou standardní, a to
do 10 dnů od výzvy Poskytovatele.
Prodlení se zaplacením ceny – Uživatel hradí Poskytovateli smluvní pokutu v sazbě 0,05 % z dlužného vyúčtování4.
denně do zaplacení.
Uživatel je při zásahu do sítě, používání zakázaných/neschválených zařízení, spamování, neoprávněném skenování5.
portů, umožnění užívání Služby mimo domácnost/společnost Uživatele, či při jiném porušení bezpečnosti a integrity
sítě povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu 10 000,00 Kč a náhradu škody, pokud jde o podnikající osobu, jde o
částku smluvní pokuty 50 000,00 Kč. Pro porušení Smlouvy může být Uživateli zamezen přístup ke Službě a následně
může být povinen k úhradě poplatku za znovupřipojení podle Podmínek.
Prohlášení o souhlasech:6.

☐  Uživatel  uděluje  Poskytovateli  odvolatelný  souhlas  se  zasíláním  obchodních  sdělení  prostřednictvím
poštovních  adres,  adres  elektronické pošty  či  telefonních  čísel,  které  Poskytovateli  poskytl  při  uzavření
Smlouvy či poskytne po dobu trvání smluvního vztahu;
☐ Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s uzavřenou smlouvou využívat a
zpracovávat také jeho rodné číslo a číslo průkazu totožnosti či jeho kopii; tento souhlas Účastník poskytuje mj.
v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v účinném znění a je oprávněn
takto poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat;
☐ Uživatel odvolatelně souhlasí s tím, že mohou být pořizovány zvukové záznamy jeho telefonních hovorů s
Poskytovatelem, vztahující se k uzavření Smlouvy či plnění práv a povinností ze Smlouvy a jejích dodatků, a to
za účelem vnitřní kontroly Služeb u Poskytovatele, zvyšování jejich kvality;
☐ Podpisem Smlouvy či Uživatel pověřuje Poskytovatele vyřízením převodů či přechodů práv a souvisejících
skutečností z právního předchůdce Poskytovatele.

Uživatel podpisem této Smlouvy prohlašuje a souhlasí:7.
že se seznámil s obsahem Ceníku, Podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací, Technickou



specifikací tyto obdržel či na ně byl odkázán odkazem níže a bere na vědomí, že jsou součástí této Smlouvy,
souhlasí  s  nimi  a  podpisem Smlouvy dodržovat,  přičemž je  mu známo,  že tyto  dokumenty mohou být
Poskytovatelem jednostranně měněny postupem popsaným blíže ve Podmínkách, uvedeným v souladu s
účinnými právními předpisy;
že aktuální i původní znění všech dokumentů jsou dostupná pro další stažení a reprodukci na internetových
stránkách Poskytovatele http://rvtech.cz/ke-stazeni/ případně v sídle/Zákaznické zóně;
spotřebitel vždy výslovně souhlasí s poskytováním Služeb od uvedeného data, pokud je lhůta kratší 14 dní od
uzavření  Smlouvy,  zaniká  tím  právo  na  odstoupení  od  smlouvy  uzavřené  mimo  obchodní  prostory
Poskytovatele;
smluvní pokuty nemají vliv na výši náhrady škody, jsou splatné do 10 dnů od uplatnění
Smlouva nabývá účinků předáním služby – protokolem;

Poskytovatel - RVTech s.r.o.
Ing. Radek Vozák Uživatel - Jméno Příjmení
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