SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č. ...............
(dále jen jako „smlouva“),
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
127/2005 Sb. (dále jen jako „zákon o elektronických komunikacích“) v platném znění a v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský
zákoník“) mezi sebou uzavřeli:
Firma:

Tomáš Hastík - Tomáš Hastík - HACOM-NET,

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Webová adresa:
Telefon:
E-mail:

Rooseveltova 235/19, 77900, Olomouc
70589372
CZ7508225373
Tomáš Hastík
variabilní symbol:
www.hacom.cz
739306441
hastik@hacom.cz

(dále jen jako „poskytovatel“ na straně jedné)
Technická podpora = Hot-Line:
Mobil: 739 306 441 (od 8:30 do 18:00, Po - Pa) mimo tyto hodiny poute SMS nebo email.
a
Příjmení a jméno/název:

xxxxxxxxxxxxx

Adresa instalace:

RČ:
Bydliště/sídlo:
V případě právnické osoby
Zapsaná:

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Č. bytu/kanceláře
Adresa:

Jednající/zastoupená +
bydliště:
IČ:
DIČ:

xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:
E-mail:
Telefon:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „uživatel“ na straně druhé)
Poskytovatel a uživatel jsou též společně označováni „smluvní strany“ či každý samostatně jako „smluvní
strana“.
takto:
I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat uživateli služby elektronických komunikací
dle níže uvedených parametrů za účelem zajištění nepřetržitého přístupu uživatele k celosvětové síti
internet, a to v kvalitě a v souladu s touto smlouvou a podmínkami pro poskytování služeb elektronických
komunikací (dále jen jako „PPS“), které stanoví bližší podmínky poskytování služeb poskytovatele, a které
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1:
1.1.1 Přístup k číslům tísňového volání není uživateli poskytovatelem poskytován.
1.1.2 Rychlost minimálního a zaručeného internetového připojení
:
kbit/s
1.1.3 Doba využívání služby
:
neomezeně
1.1.4 Maximální limit přenesených dat (FUP)
:
neomezeně
1.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek uživatele hradit poskytovateli za služby poskytované v souladu
s čl. 1.1 této smlouvy úplatu dle čl. III. této smlouvy.

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny příslušné technické a administrativní
podmínky k poskytování služeb v rozsahu této smlouvy a v souladu se síťovým plánem Českého
telekomunikačního úřadu.
1.4 Nedílnou součástí této smlouvy je dodatek k obchodním podmínkám – Informace o rychlostech připojení sítě
a Příloha č.1 – Podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací.

