Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací - MODRA SIMKA
(Dále jen smlouva)
Smlouva uzavřená v souladu s § 1746 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích

Číslo smlouvy:

1. Poskytovatel
DKJG systém, a.s. - MODRÁ SIMKA

Oprávněný zástupce:

Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava

Dominik Kotula - člen představenstva
Ing. Jiří Geissler - člen představenstva

IČ: 068 98 661 DIČ: CZ 068 98 661

Společnost je vedená u KS Ostrava B 11021

2. Účastník
Jméno:

Příjmení:

Obchodní název:
Ulice:

č.p.:

Obec :

č.o.:
PSČ:

Datum narození:

Číslo OP/ pasu:

IČ:

DIČ:

Mobilní kontakt:

E-mail:
V případě objednání papírovného vyúčtování, bude zasláno na adresu Účastníka. Požadujete-li zasílat na jinou adresu, uveďte:
Ulice:

č.p.:

Obec :

č.o.:
PSČ:

3. Mobilní telefonní číslo
Telefonní číslo:
Nové

Číslo SIM karty:
Portace

Převod

Účastník je po dobu trvání Smlouvy oprávněn objednat další služby dle nabídky Poskytovatele, a to jak písemnou formou, tak i elektronicky či telefonicky prostřednictvím
zákaznického centra poskytovatele. Okamžikem aktivace těchto služeb je Účastník povinen za tyto služby hradit cenu dle Ceníku služeb.

4. Smluvní ujednání
Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat Účastníkovi sjednané služby elektronických komunikací a Účastník se zavazuje platit stanovenou cenu za
poskytování služeb. Obsah Smlouvy o poskytování veřejně takovou akci Účastník využije, c) Podmínkami pro přenos účastnického čísla, d) platným Ceníkem Služeb (dále
jen "Ceník"), e) Reklamačním řádem, f) Všeobecnými podmínkami prodostupné služby elektronických komunikací je tvořen: a) touto Smlouvou, b) podmínkami
jednotlivých marketingových akcí, pokud poskytování služeb MODRA SIMKA (dále jen "Všeobecné podmínky"), g) Informacemi pro zákazníka, h) dalšími dokumenty, na
které bude Účastník upozorněn.

5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou

12

nebo 24

měsíců ode dne podpisu Smlouvy a lze ji ukončit v souladu se Všeobecnými podmínkami.

a) Neoznámí-li některá ze Smluvních stran písemně nejpozději 60 dnů před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy druhé Smluvní straně, že nemá zájem o pokračování
Smlouvy po sjednané době trvání, má se za to, že Smluvní strany ve vzájemné shodě chtějí plnit své závazky dle Smlouvy i po uplynutí sjednané doby a původní závazek
smluvních stran na dobu určitou se tak uplynutím této doby obnoví, a to opět na stejný počet měsíců, s čímž Účastník výslovně souhlasí.
b) Byla-li Smlouva uzavřena se spotřebitelem při použití prostředků komunikace na dálku, případně mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele, má Účastník právo
od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření Smlouvy bez jakékoliv sankce za předpokladu, že Účastník služby nezačal využívat. Toto právo musí
Účastník uplatnit písemným odstoupením od Smlouvy zaslaným Poskytovateli na adresu pro doručování písemných zásilek uvedenou výše.

6. VYÚČTOVÁNÍ SLUŽBY
Fakturace bude prováděna elektronicky, nezvolil-li Účastník níže, že trvá na zasílání faktur poštovní zásilkou. Zasílání faktur poštovní zásilkou je zpoplatněno dle Ceníku
služeb. V případě elektronické fakturace budou faktury zasílány na e-mail uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě faktur poštovní zásilkou budou faktury zasílány na
adresu pro doručování písemných zásilek uvednou výše. Mení-li tato adresa uvedena, budou písemné zásilky zasílány na adresu trvalého bydliště Účastníka. Účastník a
Poskytovatel si pro případ porušení povinnéstí vyplývajících ze Smlouvy sjednávají smluvní pokuty uvedené v čl. 11.13 Všeobecných podmínek, a to konkrétně za prodlení
s úhradou Faktury 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení, počítáno od 8. dne prodlení a smluvní pokutu při vyhýbání se úhrady Faktury 5.000 Kč, tj. pouze v případě
neuhrazení Faktury ani do konce měsíce následujícího po tom, v němž byla vystavena faktura.
Způsob fakturace:

Elekronická

Služby budou Účastníkem hrazeny iInkasem z účtu č.:

Poštovní zásilka

/

Poznámka:

verze01_2020

7. OCHRANA OSOBNÍCH, IDENTIFIKAČNÍCH, PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH ÚDAJŮ
Účastník potvrzuje, že byl řádně seznámen s účastnickým seznamem, jeho účelem, elektronickými verzemi a možností využití zapsaných údajů založených na
vyhledávacích funkcích v elektronických verzích seznamu. Po poučení uděluji svůj souhlas s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů v účastnickém
seznamu a poskytnutím těchto údajů subdodavatelům operátora MODRA SIMKA.
ANO

NE

Žádám o uveřejnění svých údajů v účastnickém seznamu v odlišném rozsahu či odlišně od údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, a to takto:
ANO

NE

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně údajů, v platném znění uděluji výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v
souvislosti s objednáním zboží či služeb, a to za účelem a za podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách.
ANO

NE

Smlouva se dle výslovné dohody smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ) a zákonač. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a to
včetně aktuálního platného Ceníku služeb, Obecné specifikace služby, Všeobecných podmínek poskytování služeb a Specifikaci služby přístupu k internetu. S tímto zněním
bez výhrad souhlasí.

Oprávněný zástupce poskytovatele:

Oprávněný zástupce účastníka:

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Datum:

podpis

Místo podpisu:

Datum: 16.10.2020 Místo podpisu:

podpis

verze01_2020

