Best4
SMLOUVA O PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Č. …….
sepsaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi podle svého vlastního prohlášení k
právním úkonům v plném rozsahu zcela způsobilými účastníky, kterými jsou:

I. Účastníci:
Poskytovatel a pronajímatel:

Best4 facility s.r.o.
Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice,
IČ 05316863, DIČ CZ 05316863, číslo osvědčení ČTÚ: 4238
společnost zapsána v OR KS v Hradci Králové, spisová značka C 37580
bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 603361008/2010
zastoupena : Ladislavem Dvořákem, jednatelem
dále jen „poskytovatel“
a
Objednatel a nájemce:
Název subjektu: ………………………………………………….
Sídlo:
IČO: ………………………., DIČ: ………………………………………….
společnost zapsána v …………………………………………………, spisová značka: …………………………………………………
zastoupená : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
kontaktní spojení pro fakturaci : E-mail: ………………………………Tel. č.: ………………………………
dále jen „objednatel“
II. Předmět smlouvy
1. Závazek poskytovatele zřídit a poskytovat službu přístupu k síti internet pro objednatele dle čl. III. této smlouvy
(dále jen „služba“) a všeobecných podmínek.
2. Závazek objednatele užívat poskytovanou službu v souladu s všeobecnými podmínkami a touto smlouvou.
III. Technická a cenová specifikace služeb

Technická specifikace služeb je nedílnou součástí smlouvy
A: Místo připojení: OC ATRIUM Pardubice, Masarykovo náměstí 2799, 530 02 Pardubice
Název připojené provozovny objednatele v OC ATRIUM Pardubice: ………………………………
Kontaktní spojení : Jméno: ………………………………Tel. č.: ………………………………
email: ………………………………
B: Služba a cena :
Tarif :………………………………
Cena (bez DPH) ……………………..,-Kč/ měsíc :
Zřízení připojení a aktivace - jednorázově 1.000,-Kč

ANO

C: Fakturace:
měsíčně, čtvrtletně, pololetně* - *nehodící škrtněte
způsob zasílání faktur : e-mailem, splatnost faktur: 14 dnů
D: Termín připojení: ………………………………
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Best4
Dokumenty:
- Ceník internetu a služeb
- Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb pro přístup ke službám sítě Internet
- Technická specifikace služeb od: 1.1.2021
- Oznámení o typech rozhraní pro připojení
jsou zveřejněny na webových stránkách poskytovatele: www.best4facility.cz – Ke stažení

IV. Další ustanovení
1. Smlouva se uzavírá dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu
neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemně, a to pouze formou číselně označeného dodatku k této smlouvě.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že na obsahu této smlouvy se dohodli, byla sepsána podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Současně smluvní strany svými podpisy stvrzují, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a že
jsou si vědomy právních důsledků nepravdivých údajů.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací - služby přístupu k síti internet, datových služeb společností Best4 facility s.r.o. , které jsou zveřejněny
na webových stránkách poskytovatele: www.best4facility.cz – Služby – Internet – Dokumenty ke stažení.
Podpisem této smlouvy objednatel vyslovuje souhlas s tím, že byl seznámen s předmětnými Všeobecnými
podmínkami a s jejich zněním souhlasí, obsahu porozuměl a bere na vědomí, že se tento smluvní vztah jimi bude
řídit.
6. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním všeobecných podmínek.
7. Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu všeobecné podmínky změnit. Změna všeobecných podmínek
bude objednateli oznámena ve vyúčtování služeb (faktuře), případně běžnými komunikačními prostředky, které
poskytovatel ve vztahu k objednateli běžně používá.
8. Objednatel je oprávněn změnu Všeobecných podmínek ve lhůtě 30 dní od oznámení změny poskytovatelem
odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět dle dosud platných Všeobecných podmínek, a to dle ustanovení §
1752 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne

………………………………

poskytovatel :

……………………………………………………………..

objednatel:

………………………………………………………………………………..
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