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Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
uzav ená v souladu se zákonem 127/2005 Sb.

íslo smlouvy: Ze dne: Nahrazující smlouvu:

mezi SOLAR HOSTING s.r.o., se sídlem B ezinova 3688/59, Jihlava 58601, I : 27753557 (dále jen
„Poskytovatel“) a Ú astníkem:

Trvalé bydlišt  / sídlo firmy:

astník je   Název firmy DI

Titul íjmení Jméno Titul

Ulice . popisné Email Telefon

PS Obec Stát Datum narození/Rodné íslo

eská republika

1. edm tem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Ú astníkovi službu P ipojení
k internetu (dále jen „Služba“) a závazek Ú astníka ádn  a v as hradit sjednanou cenu za
poskytované služby 1:

Zvolený
tarif/
služba

Inzerovaná rychlost
– dle tarifu v ceníku
(Mbit/s)

Minimální rychlost
(Mbit/s) – 2 %
inzerované rychlosti

žn  dostupná
rychlost (Mbit/s) –
50% inzerované
rychlosti

Maximální rychlost
(Mbit/s) – 100%
inzerované rychlosti 2

Cena
/m s. 3

25 0,5 12 25 200

50 1 25 50 300

Další služby:

Platební údaje - íslo ú tu:

2000227175/2010

Variabilní symbol je uvedený v hlavi ce smlouvy.

Platba poplatk  bude provád na 1. den v m síci kdy je služba poskytována

Platba poplatk  bude provád na bankovním p evodem z ú tu na ú et

Faktura bude zaslána na žádost zákazníka elektronicky na uvedený email.

2. Smlouva se na žádost Ú astníka uzavírá na dobu neur itou. Smlouvu lze kdykoliv písemn
vypov t i bez udání d vodu. Výpov dní doba iní 30 dn  následujících po dni doru ení
písemné výpov di.

1
V p ípad  velké trvalé nebo velké opakující se odchylky skute ného výkonu služby p ístupu k internetu od stanovených parametr  (viz

Podmínky poskytování služeb p ístupu k internetu), p ípadn  poklesu rychlosti internetového p ipojení pod uvedenou minimální rychlost,
je zákazník oprávn n reklamovat poskytovanou službu, a to v souladu s l. III. Všeobecných obchodních podmínek.
2 Faktory ovliv ující parametry služby viz bod 6 Podmínek poskytování služeb p ístupu k internetu.
3 Ceny jsou uvedené bez DPH.
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3. Tato smlouva nahrazuje p ípadnou d ív jší smlouvu o p ipojení k internetu mezi
Poskytovatelem a Ú astníkem, která tím pozbývá platnost.

4. Ú astník prohlašuje, že byl p ed uzav ením smlouvy:

a) seznámen a souhlasí s obsahem Všeobecných obchodních podmínek služeb elektronických
komunikací (dále jen "VOP") a dalších dokument  (dále jen „smluvní podmínky“), které jsou k
dispozici na webových stránkách www.solarhosting.cz , zejména s dokumenty:

- Ceník základních a volitelných služeb
- Podmínky poskytování služeb p ístupu k internetu dle na ízení EU . 2015/2120
- Technická specifikace služby
- Zásady zpracování osobních údaj

b) seznámen s možnou pot ebou dopl kových za ízení pro využívání objednaných služeb

5. Smlouva a smluvní podmínky mohou být poskytovatelem m ny v souladu s právními p edpisy
postupem uvedeným ve VOP.

6. Ú astník tímto:

a) výslovn  žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lh  pro odstoupení od smlouvy
stanovené zákonem .89/2012 Sb., ob anský zákoník v platném zn ní;

b) souhlasí se zpracováním osobních údaj  dle Zásad zpracování osobních údaj  poskytovatele, které
jsou v souladu s na ízením (EU) 2016/679, o ochran  fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údaj  („GDPR“);

c) souhlasí se zasíláním obchodních sd lení ve smyslu zákona . 480/2004 Sb., v platném zn ní

souhlasím/nesouhlasím (nehodící se škrtn te)

d) volí formu komunikace s poskytovatelem

elektronicky/písemn  (nehodící se škrtn te)

7. Kontakt pro p ípadné reklamace a servis:

SOLAR HOSTING s.r.o. , tel.777 123 556, info@solarhosting.cz  PIN pro komunikaci: _________

8. Ostatní ujednání

Zm ny prohlášení a souhlas i nesouhlas  (nebo odvolání souhlas ) dle bodu 4 a 6 je ú astník
oprávn n provád t písemn  na adresu Poskytovatele.

Ujednání uvedená v této smlouv  mají v p ípad  rozporu p ednost p ed ustanoveními VOP.

9. P ílohy

Nedílnou sou ástí této smlouvy je P edávací protokol.

podpis Poskytovatele podpis Ú astníka
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