Smlouva o poskytování služeb el. komunikací
číslo 2003644, verze 1, ze dne 2021-04-21 10:53:47, uzavřená mezi:
VYLADĚNÝ INTERNET Příbramsko, s.r.o.
tel. číslo technické podpory pro řešení poruch: 728 332 657
Suchodol 4
261 01 Suchodol
IČ: 24158607, DIČ: 24158607
zapsána v Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městkého Soudu v Praze, oddíl C, vložka 184045
zastoupena jednatelem, Filipem Boháčem
bankovní spojení: Fio banka, a.s., účet číslo 2800178519/2010
(dále jen „poskytovatel“)
a
Vyladěný Rychlomil (PhDr. Rychlomil Vyladěný Ph.D. Sc.D.)
Pražská 7
26101 Příbram / Příbram II
e-mail: info@vylpb.cz
RČ: 800101/123
variabilní symbol pro platby všech služeb: 2003644
(dále jen „uživatel“)

I. Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat uživateli služby, které jsou uvedeny v článku II. Uživatel se zavazuje za tyto služby platit ceny
tamtéž uvedené. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými podmínkami v platném znění, dostupnými na webu i v sídle
poskytovatele a dále zákonem č. 127/2005 Sb., „o elektronických komunikacích“, v platném znění.

II. Poskytované služby a podmínky
II.1. Připojení VylPBGiga na adrese Příbram II, Pražská 7
Měsíční cena za službu:
Zvolená perioda plateb:
IP adresy:

250,00 Kč včetně DPH
měsíčně - 250,00 Kč
automatická (DHCP pro IPv4, RA pro IPv6

II.2. Zkušební období služby VYLADENA.tv
Zákazník tímto získává po omezenou dobu přístup k TV platformě na adrese www.vyladena.tv. Klient pro Android a Iphone ke stažení tamtéž. Minimální
garantovaná doba je 21 dnů od podpisu smlouvy. Po té se poskytovatel zavazuje vyzvat zákazníka k přechodu na placenou verzi. Pokud uživatel na nabídku
nezareguje, bude bezplatné období ukončeno
Přihlašovací jméno / heslo

vyladeny.r / gymavaly

III. Závěrečná ustanovení
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpověď může být podána účinností
nejdříve k datu následujícímu po uplynutí všech minimálních dob používání, (které byly oběma stranami dohodnuté, odsouhlasené a uvedené v čl. II.)
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Uživatel svým podpisem stvrzuje souhlas se všeobecnými podmínkami a eventuálně ostatními smluvními dokumenty a potvrzuje, že se seznámil s jejich
obsahem
Uživatel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s obsahem dokumentu Tarify VylPB, který přesně definuje tarify a jejich parametry a je ke stažení na webu
vyladenypb.cz v sekci Kontakty (Dokumenty ke stažení)
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Obsah této smlouvy se mění vytištěním nové verze smlouvy, s vyznačeným novým číslem verze v preambuli a jejím oboustranným podpisem. Nová verze
smlouvy nahrazuje všechny původní verze stejného čísla smlouvy.
V případě, že jedno nebo více ustanovení smluvních dokumentů bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost,
neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení v tomto a ostatních smluvních dokumentech, která budou vykládána tak, jako kdyby
tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

................................................................
za poskytovatele

................................................................
za uživatele

