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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
uzavřená v souladu se zákonem 127/2005 Sb.

Číslo smlouvy Uzavřená dne

103657 27. 04. 2016
mezi  SMART Comp. a. s.,  Kubíčkova 1115/8, 635 00 Brno, IČ:25517767, zapsaná v OR KS Brno oddíl B vložka 4198, jednající Markem Bukalem,
předsedou představenstva (dále jen POSKYTOVATEL)
a ÚČASTNÍKEM - trvalé bydliště
Titul Příjmení Jméno Titul Rodné číslo

Dlask František 500508/012
Ulice, náměstí, třída, nábřeží Č. popisné Č. orientační Podlaží Byt číslo Číslo OP

Fillova 99 2 — —
PSČ Obec Stát Číslo pasu

63800 Brno Česká republika
Kontaktní e-mail

franta.dlask@seznam.cz

MÍSTO INSTALACE:
Titul Příjmení Jméno Titul

Dlask František
Ulice, náměstí, třída, nábřeží Č. popisné Č. orientační Podlaží Byt číslo

Štefáčkova 2491 15 0 3
PSČ Obec Stát

62800 Brno Česká republika

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
Ulice, náměstí, třída, nábřeží Č. popisné Č. orientační Podlaží Byt číslo

Fillova 99 2 — —
PSČ Obec Stát

63800 Brno Česká republika

SLUŽBA:
NETBOX Balíček TV Větší + Internet Stačí + Mobil volné jednotky

TELEFONNÍ ČÍSLO:
730410238

ZPŮSOB PLATBY: AKTIVAČNÍ POPLATEK:
Trvalý příkaz –

POZNÁMKY:

Tato smlouva plně nahrazuje smlouvu číslo 103608 ze dne 26. 02. 2016.

SMLOUVA SE UZAVÍRÁ:
na 1 rok a poté přechází za podmínek dle VP na dobu neurčitou
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1. Účastník prohlašuje, že:
a) se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací sítě NETBOX (dále jen "VP"), které jsou

součástí této smlouvy, tyto obdržel a zavazuje se aktuálně platné VP dodržovat; VP i tato smlouva mohou být poskytovatelem
měněny v souladu s právními předpisy postupem ve VP uvedeným;

b) se seznámil s Podmínkami přenositelnosti telefonních čísel a s Podmínkami poskytování služeb přístupu k internetu dle
nařízení EU č. 2015/2120

c) se seznámil s aktuálně platným Ceníkem/Ceníky poskytovatele, který je nedílnou součástí této smlouvy, jakož i smlouvy
o nájmu či výpůjčce (včetně Ceníku obsahujícího cenu zařízení potřebného pro využívání služeb), a který je zveřejněn na
www.netbox.cz; na základě tohoto Ceníku/-ů jsou účtovány ceny dle této smlouvy a jejích nedílných součástí; pokud není přímo
v textu této smlouvy uvedeno jinak

d) v okamžiku této smlouvy nedluží poskytovateli za jakékoliv jím poskytované služby;
e) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb;
f) souhlasí s tím, že žádost o zrušení tematických televizí uvedených na smlouvě nelze podat před uplynutím 3 kalendářních

měsíců ode dne účinnosti smlouvy či žádosti o objednání této tematické televize; pokud nebylo dohodnuto jinak;
g) akční ceny, dárky, slevy apod. uvedené přímo v textu této smlouvy zahrnují DPH v zákonné výši, nezahrnují však zákonný

poplatek z převzatého televizního vysílání do Státního fondu kinematografie, který bude připočten, jestliže není výslovně
sjednáno jinak;

h) souhlasí s tím, že má povinnost využívat služby po sjednanou dobu, na kterou je smlouva uzavřena; v případě porušení této
povinnosti ze strany účastníka je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi za porušení této povinnosti smluvní pokutu.
Výše smluvní pokuty je určena jako jedna pětina součtu pravidelných měsíčních plateb nebo jedna pětina součtu minimálního
sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (tedy za období mezi účinností ukončení
smlouvy a koncem sjednané doby trvání smlouvy).

2. Účastník tímto:
a) výslovně žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené zákonem č.

89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;
× souhlasím nesouhlasím

b) potvrzuje, že mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu 12 měsíců. V případě, že smlouva byla uzavřena na dobu přesahující
12 měsíců, činí se tak na výslovnou žádost účastníka;
× souhlasím nesouhlasím

c) souhlasí s uveřejněním jeho osobních a identifikačních údajů v účastnickém seznamu a databázi pro poskytování informací
o telefonních číslech (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa) v plném rozsahu, včetně
možnosti dohledávání těchto údajů v souladu se zákonem a s čl. VI odst. 14 VP;

souhlasím × nesouhlasím

d) souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění a dle čl. VI odst. 10 VP;
× souhlasím nesouhlasím

e) souhlasí s využitím osobních a identifikačních údajů uvedených ve smlouvě pro obchodní a marketingové účely, včetně
kontaktování za účelem marketingu ve smyslu čl. VI odst. 7, 10 VP.
× souhlasím nesouhlasím

f) v případě podpisu smlouvy pomocí zařízení SignPad nebo iPad výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve
formě biometrického podpisu, a to za podmínek dle čl. VI odst. 7 VP
× souhlasím nesouhlasím

Změny prohlášení a souhlasů či nesouhlasů (nebo odvolání souhlasů) dle bodu 2 je účastník oprávněn provádět bezplatně
prostřednictvím infostránek (aplikace Moje konto).
Ujednání uvedená v této smlouvě nebo ve smlouvě o nájmu či výpůjčce zařízení mají v případě rozporu přednost před
ustanoveními VP.
Účastník, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb či
jiné uzavřené smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast služeb elektronických komunikací
Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), pro oblast ostatních poskytovaných služeb (např. nájem a výpůjčka zařízení) a pro
případ prodeje výrobků/zařízení je tímto subjektem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

za poskytovatele SMART Comp. a. s. Marek Bukal,
předseda představenstva, i.s. Zdeněk Vrána,

obchodní ředitel, na základě pověření

podpis pověřené osoby podpis uživatele

UPOZORNĚNÍ ! Při předávání hotovosti si ve vašem vlastním zájmu ověřte totožnost obchodního zástupce. (31)
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