Smlouva č. XXXX/XXXX
o poskytování služeb sítě Internet.
Smluvní strany

ESPO s.r.o, se sídlem Vídeňská 55, 639 00 BRNO,
IČO: 46962565, DIČ: CZ46962565, bankovní spojení: KB Brno č.ú. 1874346-621/0100
zastoupená: Ing. Miroslavem Slabým, tel. 603 420 086
jako poskytovatel
a

………………………………., se sídlem: …………………………………….
IČO: …………………………., DIČ: …………………………
zastoupená:……………………….., tel.:……………………………….
jako uživatel
uzavírají ve smyslu ustanovení § 269, odst. 2 Obchodního zákoníku tuto smlouvu
I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel zajišťuje uživateli přenos dat prostřednictvím počítačové sítě Internet a soubor
následujících služeb :
•
připojení garantovanou/sdílenou rychlostí ……………………….., agregace …………….
•
služby primárního a sekundárního DNS
Jedná se o připojení k Internetu službou Espo NET/Economy……………., množství dat v měsíčním
paušálu je neomezeno.

II.
Práva a povinnosti
-

-

Poskytovatel se zavazuje zajistit uživateli služby Espo NET provoz 7 dní v týdnu po 24 hodin
denně.
Poskytovatel žádným způsobem nepřejímá odpovědnost za obsah nebo využití služeb třetími
stranami.
Poskytovatel neručí za škody vzniklé užíváním služeb připojení na Internet nebo chybami v jejich
užívání.
Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací zveřejňovaných prostřednictvím Internetu
jinými subjekty a za funkčnost částí sítě Internet provozovaných jinými provozovateli.
Uživatel se zavazuje používat služby připojení a infrastrukturu Internetu jen v mezích platných
zákonů.
Uživatel odpovídá poskytovateli a třetím stranám za škody vzniklé při využívání svého připojení.
V případě ukončení smlouvy je uživatel povinen vrátit pronajaté nebo zapůjčené technické
vybavení.
V případě poruchy Espo s.r.o. neprodleně zajistí její odstranění.
Pokud nebude Espo s.r.o. moci zajistit v důsledku poruchy na jeho straně služby uvedené
v příloze č. I po více jak 6 hodin za kalendářní den, má uživatel právo za každý takový den vrácení
částky ve výši 1/30 měsíčního poplatku. Uvedený výpadek služeb se počítá od okamžiku, kdy ho
uživatel nahlásil poskytovateli. Požadavek na vrácení části, popř. celé ceny za poskytované služby,

může uživatel uplatnit u Espo s.r.o. nejpozději do 1 měsíce od odstranění závady. Uživatel nemá
nárok na uplatnění vrácení ceny v případě vzniku závady u jiné osoby než u Espo s.r.o.
-

III.
Cenové a platební podmínky
Úhrada za poskytování služeb je stanovena dle rozsahu využití nabídky závaznou přílohou této
smlouvy – viz Příloha č. 1 .
Úhrada za poskytované služby je splatná vždy do 30 dne ode dne vystavení faktury. Paušální platby
jsou účtovány předem. Pokud bude zákazník v prodlení o více jak 15 dnů, má poskytovatel právo
požadovat na zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý následující
kalendářní den prodlení. Pokud je zákazník v prodlení o více jak 30 dnů, má poskytovatel právo
přerušit poskytování služeb a od smlouvy odstoupit.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu :……………... Smlouvu lze ukončit též dohodou obou
smluvních stran, nebo způsobem uvedeným v č. III. této smlouvy.
2. Uživatel je povinen zajistit si náležité hardwarové a softwarové vybavení v rozsahu požadovaném
poskytovatelem. Uživatel je povinen zajistit, aby přístup do sítě měly pouze osoby náležitě
proškolené. Za tím účelem poskytovatel doporučí na přání zákazníka vhodná školení, resp.
vzdělávací kurzy.
3. Záležitosti týkající se plnění smlouvy (s výjimkou naléhavých poruch) za smluvní strany budou
projednávány na úrovni kontaktních osob uvedených ve smlouvě, resp. dalších pověřených osob.
Uživatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli veškeré změny, týkající se identifikačních
údajů organizace.
4. Poskytovatel a uživatel si odpovídají navzájem za škodu způsobenou v důsledku porušení právní
povinnosti. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku jednání či opomenutí třetích
subjektů zajišťujících přenos dat po pevných nebo komutovaných linkách, jakož i za škody
vzniklé v důsledku užívání softwarového či technického vybavení zákazníka, které neodpovídá
parametrům poskytovatelem požadovaným.
5. Jakékoliv změny této smlouvy, s výjimkami v této smlouvě uvedenými, lze činit pouze písemnými
dodatky.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Poskytování služeb dle této
smlouvy bude zahájeno dne
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné obchodní podmínky společností ESPO,. s.r.o.“
které jsou v aktuálním znění uloženy na http://www.espo.cz a se kterými uživatel souhlasí
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá strana obdrží po jednom z nich.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými
podpisy.
V Brně dne:
Za poskytovatele :

……………………………………….

Za uživatele :

……………………………

Smlouva č. XXXX/XXXX
Technická specifikace
Příloha č. 1
Specifikace služeb dle nabídky :

•

Jednorázový zřizovací polatek

•

Instalace datové kabeláže

•

Espo NET/Economy ………………

•

Pronájem a správa routeru -

•

Provoz domény 2.řádu

•

Veřejná pevná IP adresa
Maska:
GW:

•

DNS

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V Brně dne:

Za poskytovatele :

……………………………………….

Za uživatele :

………. ……………………………

