Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací (dále jen "Smlouva")
číslo smlouvy: $KLIENT_NUMBER$ datum registrace: $CONNECTED_FROM$

1.

Smluvní strany

Uživatel:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Rodné číslo:
Telefonní číslo:
Email:

$JMENO$
$ULICE_FAKT$, $MESTO_FAKT$, $PSC_FAKT$
$RC$$OP$
$MOBILE$
$EMAIL$

Poskytovatel:
Ing. Tomáš Vogel, IČ: 72751649, DIČ: CZ7104162901, se sídlem Ořechová 2845/11, 40011 Ústí nad Labem.

2. Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Uživateli za úplatu službu elektronických komunikací a
závazek Uživatele za tuto služby platit.

Specifikace služby a odběrné místo:
Název služby:
Připojení k internetu standardní rychlostí
Tarif:
$TARIF$
Inzerovaná rychlost (Download/upload) :
$DOWNLOAD$/$UPLOAD$ kbps
Běžná rychlost (Download/Upload) :
$DOWNLOAD$/$UPLOAD$ kbps
Min.garantovaná rychlost (Download/upload) :
$DOWNLOAD30P$/$UPLOAD30P$ kbps
Měsíční cena s DPH:
$CENA$ Kč
Odběrné místo:
$ULICE_INST$, $PSC_INST$, $MESTO_INST$
Fakturovat od:
$BILL_FROM$
$CONTRACT_NOTE$
Pokud dojde k odchylkám od výše uvedených rychlostí (definice velké odchylky a velké opakující se odchylky je uvedena
ve VO-S/1/08.2020-9, příloha 1 ze dne 18.08.2020 vydané Českým telekomunikačním úřadem a je k dispozici na našich
stránkách v sekci „ke stažení“) je uživatel oprávněn službu reklamovat a to tím, že závadu oznámí buď na telefonní číslo
+420 607 826 195 nebo zadá autorizovaný požadavek z uživatelského rozhraní (vstup do uživatelského rozhraní je ze
stránek www.vogelnet.cz).
Přesné specifikace všech parametrů služby jsou k dispozici na webu Poskytovatele www.vogelnet.cz v sekci Internet.

3. Trvání smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne zahájení poskytování služby, s výpovědní lhůtou 1 měsíce.
Zahájení poskytování služby je počínaje podpisem předávacího protokolu, případně této smlouvy. Dnem zahájení
poskytování služby vzniká povinnost Uživatele hradit za poskytnutí služby sjednanou odměnu dle předmětu smlouvy v bodě
č. 2.

4. Společná a závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky společnosti Ing. Tomáš Vogel (dále jen "Podmínky") vydané
Poskytovatelem, v platném znění. Podmínky jsou dostupny na www.vogelnet.cz.
Akceptací této Smlouvy (podpisem) Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami před podpisem této Smlouvy seznámil, a že
s nimi souhlasí a bude dodržovat podmínky tam uvedené, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, touto Smlouvou a podmínkami
uvedenými na webu Poskytovatele www.vogelnet.cz.

5. Podpisy smluvních stran
V Ústí nad Labem dne $DATE$
Za Poskytovatele: Ing. Tomáš Vogel

Za Uživatele:

_________________________________
Ing. Tomáš Vogel

_________________________________
jméno a příjmení, podpis

