Smluvní strany
Poskytovatel:
PROLUCK PLUS spol. s r.o., IČ: 62621807, DIČ: CZ62621807
sídlo:
zápis v OR:

Heyrovského 481/33, Doudlevce, 301 00 Plzeň
Krajský soud v Plzni sp.zn.: C 6267

Zástupce:
E-mail:

_____________________________________
vanac@proluck.cz

a
Zájemce/Uživatel:
Jméno Příjmení/ Firma*)
Bydliště/Sídlo*)
Místo připojení
(nevyplňuje
se,
je-li
shodné s adresou bydliště
nebo sídla Zájemce)
Zájemce je vlastníkem ANO / NE*): Souhlas s umístěním podpisem na této Smlouvě
Místa připojení
uděluje:

Nar.: / IČ:*)
DIČ:
E-mail:

@

uzavírají po náležitém seznámení s obsahem Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele (dále
jen „VOP“) ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy

Smlouvu o poskytování služby přístupu k síti Internet
(dále jen „Smlouva“)
1.
V souladu s touto Smlouvou a VOP se Poskytovatel zavazuje po uzavření této Smlouvy
Uživateli poskytovat v souladu s VOP službu přístupu k síti Internet.
2.
Předmětem plnění je úplatné umožnění přístupu Uživatele k síti Internet za podmínek
stanovených VOP a za cenu ve výši 350,--Kč vč. 21%DPH/za každý počatý měsíc poskytování Služby
v Místě připojení. Cena je splatná na základě faktury Poskytovatele se lhůtou splatnosti v délce 15
dnů od vystavení faktury. Zájemce souhlasí se zasíláním faktur elektronicky – emailem.
3.
Smluvní strany tímto uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem je úplatný převod
vlastnického práva k hardware tvořící Přípojný bod, s odkládací podmínkou účinnosti kupní smlouvy
uplynutí 3 (tří) měsíců od zániku Smlouvy. Neuhradil-li Zájemce při uzavírání této Smlouvy kupní cenu
předmětného hardware, pak do doby naplnění odkládací podmínky dle předchozí věty přenechává

Poskytovatel hardware tvořící Přípojný bod Uživateli k užívání formou výpůjčky na dobu trvání
Smlouvy; vydá-li Uživatel do tří (3) měsíců od zániku účinnosti Smlouvy hardware tvořící Přípojný bod,
pak kupní smlouva dle tohoto odstavce zaniká od samého počátku, nebyla-li již kupní cena Zájemcem
uhrazena při uzavírání této Smlouvy.
4.

Specifikace hardware:

Hardware:
Uhrazena při uzavření Smlouvy: ANO / NE*)

Kupní cena:
,--Kč
Instalace
provedena
vad:

bez

ANO / NE*)

Popis
instalace:

vad

5.
Je-li Smlouva uzavřena mimo obchodní prostory Poskytovatele nebo prostředky komunikace
na dálku má Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnáct (14) dnů ode dne jejího
uzavření, a to odesláním e-mailovou zprávu na adresu Poskytovatele vanac@proluck.cz nebo
v listinné podobě na adresu sídla Poskytovatele textu:
Odstupuji od uzavřené smlouvy o přístupu k síti internet ze dne __.__._______ (doplňte datum
uzavření Smlouvy). Jméno Příjmení (Uživatele), místo (doplňte) a datum (doplňte).
Je-li odstoupení od Smlouvy dle předchozí věty odesláno z e-mailové adresy Uživatele platí, že emailová zpráva je podepsána a byla doručena den následující po prokazatelném odeslání zprávy a
je.li odstoupení od Smlouvy odesláno v listinné podobě musí být opatřeno podpisem Uživatele.
6.

Smlouva se uzavírá na dobu NEURČITOU / URČITOU V DÉLCE _____ MĚSÍCŮ*).

7.

Smlouva BYLA / NEBYLA*) uzavřena v obchodních prostorách Poskytovatele.

8.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany.

9.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou VOP Poskytovatele, se kterými se Zájemce seznámil před
uzavřením této Smlouvy a s jejich obsahem souhlasí.
V ______________ dne ___.___.________

V ______________ dne ___.___.________

Poskytovatel:

Zájemce:

________________________

________________________

PROLUCK PLUS spol. s r.o.
zastoupen:

Vlastník Místa připojení:

________________________

________________________

V částech Smlouvy označených *) škrtněte nehodící se údaj. Škrtnutý údaj platí za nepsaný.

