Smlouva o dodávce služeb ÚVT Internet s.r.o.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb ÚVT Internet s.r.o.
datum účinnosti

odpovědný pracovník

číslo smlouvy

mezi
Uživatelem:
ÚMÍSTĚNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU K SÍTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
titul

příjmení/obchodní jméno

jméno/zastoupená

název ulice

č. orientační

PSČ

obec

IČ/RČ

č. popisné

DIČ

byt č.

část obce

email

telefon

totožnost ověřená č. op

Bydliště – není-li totožné s výše uvedenou adresou
název ulice
PSČ

obec

č. orientační

č. popisné

telefon

byt č.

část obce

Fakturační adresa – pokud se liší od přípojného bodu
titul

příjmení/obchodní jméno

jméno/zastoupená

název ulice

č. orientační

PSČ

obec

IČ

č. popisné

DIČ

byt č.

část obce

a ÚVT Internet s.r.o., se sídlem Hrnčířská 383, 252 42 Jesenice - Zdiměřice, IČ: 24288705, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193433, zastoupená …………… na základě plné moci ze dne ………….. a
třetí stranou (pouze u služeb IPTV), jež je dodavatelem obsahu koncovému uživateli, držitelem oprávnění k šíření převzatého
rozhlasového a televizního vysílání u RRTV, stejně jako držitelem veškerých licencí a oprávnění k distribuovanému obsahu
prostřednictvím služby IPTV ve vztahu k třetím stranám je společnost Planet A, a.s., se sídlem U Hellady 697/4,
140 00 Praha 4 – Michle, IČ 00537012, registrace v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 118.

SLUŽBA INTERNET / AKTIVAČNÍ BALÍČEK
Název

cena

SLUŽBA ÚVTel
ÚVTel

,-Kč

*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

36 Kč

Telefonní číslo:

Lokalita:
*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

SLUŽBA ÚVTtelevize – základní balíčky
TV MRŇOUS 99 Kč

TV PRCEK 199 Kč

TV MACEK 399 Kč

TV OBRMACEK 399 Kč
*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

SLUŽBA ÚVTtelevize – tématické balíčky
HBO a CINEMAX

299,-Kč

DOKUMENTY HD

HBO

199,-Kč

HUDEBNÍ HD

CINEMAX

199,-Kč

KINO

149,-Kč

CS HD

SPORT HD

149,-Kč

………………

DĚTSKÉ HD

99,-Kč

SLUŽBA ÚVTtelevize – rozšiřující balíčky
VIDEOPŮJČOVNA

149,-Kč
99,-Kč

RELAX HD

249,- Kč

FILMBOX HD

240 ,-Kč
49,- Kč
*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

VIDEOREKORDÉR

TÉMATICKÁ MÝCH 5, MÝCH 10

TOPFUN START

49,-Kč

VIDEOREKORDÉR 25H

59,-Kč

FILMBOX HD

TOPFUN NONSTOP

199,-Kč

VIDEOREKORDÉR 50H

79,-Kč

CS HD

TV ARCHIV

99,-Kč

VIDEOREKORDÉR 100H

99,-Kč

………………

240 ,-Kč
49,- Kč
*ceny jsou za jeden kalendářní měsíc včetně DPH

Aktivační/Instalační poplatek
ÚVT Internet 1440 Kč

ÚVT Televize 400 Kč

ÚVT Fiber /rodinný dům/ 2900 Kč

Jiné

……,- Kč

*ceny jsou včetně DPH

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
960,- Kč

zdarma

Wifi router

Media convertor + wifi router

960,-Kč

Switch

,-Kč

Well SIP – T20

1650,-Kč

Multifunkční gateway

1999,-Kč

Zásuvka

,-Kč

Gateway

1250,- Kč

Anténní výložník

,-Kč

Jiné

Jiné

99,-Kč

Siemens DECT Gigaset C120 IP

1950,- Kč

Media convertor

*ceny jsou včetně DPH

Ceny zakoupení/zapůjčení set-top-boxu Motorola VIP 1900
zapůjčení 1,- Kč / měsíc

zapůjčení 99,- Kč / měsíc

Zakoupení 2499,- Kč
*ceny jsou včetně DPH

Frekvence plateb
Měsíčně zpětně

Čtvrtletně předem

Pololetně předem

Ročně předem

Způsob zasílání faktur
Poštou

24,- Kč

Elektronicky ve formátu pdf. na email:

Platnost smlouvy
Na neurčito (Výpovědní lhůta činí 2 kalendářní měsíce a začíná
běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byla
výpověď doručena.)

Se závazkem s nejkratší dobou trvání ………….. měsíců. Při
nedodržení tohoto závazku je smluvní pokuta ve výši
……………………..,-Kč včetně DPH.(Výpovědní lhůta činí 2
kalendářní měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího
kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena.

Přístupové údaje
SSID :

IP adresa:

Šifra pro wifi home:

Základní PIN Set-Top-Boxu, který slouží k nákupu i jako rodičovský
zámek:

SMTP server: smtp.uvt.cz
Smluvní strany se dohodly na době trvání smlouvy viz. platnost smlouvy ode dne nabytí účinnosti (minimální doba) Smlouvy o dodávce
služeb ÚVT Internet s.r.o. (dále jen smlouva), pokud Smlouva a Všeobecné podmínky nestanoví jinak. Po uplynutí minimální doby trvání
Smlouvy přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti
ÚVT Internet s.r.o.. V případě, že po dobu 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy ÚVT Internet s.r.o. od této Smlouvy odstoupí pro
neplacení poplatků uživatelem, případně kvůli jinému podstatnému porušení povinností uživatele dle Všeobecných podmínek (VOP), je
povinen uživatel v souladu s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb ÚVT Internet s.r.o. vrátit zapůjčená zařízení Poskytovateli.
V případě, že nedojde k vrácení zařízení v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, je uživatel povinen uhradit ÚVT Internet s.r.o.
smluvní pokutu ve výši 0,-Kč včetně DPH za poskytnutá zařízení po uplynutí lhůty pro vrácení zapůjčených zařízení na základě dokladu
vystaveného ÚVT Internet s.r.o.. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno práva ÚVT Internet s.r.o. na úhradu dlužných poplatků za
poskytnuté služby před uzavřením smlouvy a náhradu škody v plné výši (např. v případě poškození zapůjčených zařízení Uživatelem).
Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od jejího podpisu bez udání důvodu a to písemně buď poštou na adresu
poskytovatele, nebo na email: internet@uvtinternet.cz.
Uživatel prohlašuje:

Souhlasí se skutečností, že může vypovědět Smlouvu o dodávce služeb ÚVT Internet s.r.o. nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode dne
její účinnosti

Že se seznámil zněním Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb ÚVT Internet s.r.o. a zavazuje se je dodržovat.
Platné znění Všeobecných obchodních podmínek je řízeným dokumentem společnost ÚVT Internet s.r.o. a je k dispozici
prostřednictvím webových stránek společnosti ÚVT Internet s.r.o. www.uvtinternet.cz

Že nesmí vyvážet přijímací zařízení mimo území České republiky

V okamžiku uzavření této Smlouvy nedluží za ostatní služby jemu poskytované ÚVT Internet s.r.o., a uděluje ÚVT Internet s.r.o.
oprávnění ke zpracování svých osobních údajů dle Všeobecných podmínek poskytování služeb ÚVT Internet s.r.o.

Souhlasí se zpracováním osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

Souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sdělení zasílána na jím uvedenou emailovou adresu nebo poštou za poplatek.

Že se seznámil se zněním nájemní smlouvy na pronajatá zařízení.

…………………………………………………
Za ÚVT Internet s.r.o.

……………………………………
Uživatel

…………..……………………
Za Planet A, a.s. (pouze u IPTV)

