Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
číslo ( dále jen „Smlouva“ )
POSKYTOVATEL SLUŽBY PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET
Magnalink, a.s. I Pražská třída 485/3 I Hradec Králové I PSČ 500 04 I IČO: 27547469 I DIČ: CZ27547469
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, sp. zn.: B 2797 I www.magnalink.cz I info@magnalink.cz I tel.: 491 009 007
Zastoupen Ing. Michalem Drápalou, předsedou předst. a Ing. Antonínem Daňkem, místopředsedou předst.
ZÁKAZNÍK
Jméno a příjmení / Firma
Datum narození / IČO

DIČ

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (DLE OBČ.P.) / SÍDLA PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY (DLE OR)
Ulice a č.p. / orientační
PSČ
RÚIAN

Obec

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA PRÁVNICKOU OSOBU / ZASTOUPEN (JINÁ DORUČOVACÍ ADRESA*)
Jméno a příjmení / Firma
Ulice a č.p. / orientační

PSČ

Obec

Patro / Byt

ADRESA ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽBY
Ulice a č.p. / orientační

PSČ

Obec

Patro / Byt

Typ internetové přípojky
KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ELEKTRONICKOU KOMUNIKACI
Fakturační e-mail

Telefon

Technický e-mail

Mobil

PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Zákazníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (internetové datové služby)
specifikovanou níže názvem tarifu a popisem poskytované služby a další související služby (např. pronájem koncového zařízení, je-li sjednán – viz
Předávací protokol) a Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli za tyto služby cenu dle Ceníku služeb a materiálu.

POPIS POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Název datového tarifu

Maximální rychlost (1)

Agregace (4)

Běžně dostupná rychlost (2)

Ověřovací kód zákazníka

Minimální zaručená rychlost (3)

1. Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost internetu při stahování (tj. Download) a vkládání (tj. Upload) a zároveň se rovná rychlosti inzerované
2. Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost internetu, kterou může Uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a vkládání dat v době, kdy danou Službu
používá. Tato rychlost je definována jako podíl množství stažených či vložených dat a příslušného časového úseku, ve kterém je Služba poskytována
3. Minimální zaručenou rychlostí se rozumí nejnižší možná rychlost připojení, pod níž by neměla u dané služby v podmínkách Uživatele rychlost klesat.
4. Agregací se rozumí maximální počet Uživatelů, kteří mohou využívat kapacitu stejné přípojky k zařízení Poskytovatele. Pokud se připojí vyšší počet Uživatelů v jeden okamžik
a všichni začnou stahovat objemnější soubory, může dojít k ovlivnění rychlosti internetového připojení, přičemž Uživatel může očekávat delší časový úsek pro získání
požadovaného obsahu z internetu. Hodnota Agregace je udávaná jako poměr.
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CENA
Základní měsíční poplatek za tarif

Sleva z měsíčního poplatku

Další související služba

Měsíční poplatek za další službu

Měsíční platba celkem

Aktivační poplatek (jednorázový)

Platné výchozí ceny pro tuto smlouvu jsou určeny Ceníkem služeb a materiálu ke dni uzavření smlouvy. Poskytovatel je oprávněn tyto ceny změnit v souladu s VP. Je-li sjednána
sleva, je sjednána jako smluvní a uplatní se po celou dobu trvání smlouvy na dobu určitou vůči platné ceně ceníkové. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Sazba DPH odpovídá aktuální
výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v účinném znění ke dni zdanitelného plnění.

PLATEBNÍ ÚDAJE
Číslo účtu Poskytovatele

Banka

Variabilní symbol

Zúčtovací období platby

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Sazba DPH odpovídá aktuální výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v účinném znění ke dni zdanitelného plnění.

Zákazníkovi je bezplatně zřízena služba „Můj magnalink“ dostupná na webových stránkách www.magnalink.cz, která slouží mimo jiné ke kontrole Vašich
plateb. Přihlašovací údaje jsou variabilní symbol a heslo si vygenerujte na tomto odkaze https://klient.magnalink.cz/forgotten-password/

TRVÁNÍ SMLOUVY / OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Den zahájení poskytování služeb je . Trvání smlouvy do. V případě smlouvy na dobu určitou sjednáno automatické prodloužení trvání smlouvy po uplynutí
sjednané doby určité, a to na dobu neurčitou s možností výpovědi s výpovědní dobou 30 dnů, neprojeví-li Zákazník na základě oznámení Poskytovatele
vůli prodloužit smlouvu opět na dobu určitou. Při prodloužení smlouvy platí cena dle Ceníku platného ke dni prodloužení. Nedílnou součástí této smlouvy
jsou dále Všeobecné podmínky vydané Poskytovatelem („VP“), Obchodní podmínky služby internet, Reklamační řád, Ceník služeb a materiálu. Vše
zveřejněno na www.magnalink.cz. Zákazník, je-li spotřebitelem, rovněž obdržel před uzavřením smlouvy informace pro Zákazníka – spotřebitele
sdělované před uzavřením smlouvy. V případě Zákazníka, kterému byly poskytnuty instalační služby v místě instalace a/nebo služby pronájmu zařízení,
tvoří nedílnou součást smlouvy též Předávací protokol. VP obsahují rovněž ujednání o smluvních pokutách a sankcích pro případ neoprávněných zásahů
do koncového zařízení nebo jeho nevrácení, resp. nevrácení ve funkčním stavu po ukončení smlouvy, pro případ využívání služeb neoprávněnými
osobami, zneužití služeb k protiprávnímu jednání či šíření nástrojů ohrožujících bezpečnost sítí, a dále pro případ prodlení s úhradou za poskytnuté
služby. Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a navazujícími zákony České republiky. Informace pro Zákazníky o
zpracování osobních údajů jsou k dispozici v samostatném dokumentu dostupném na www.magnalink.cz a v kontaktních místech Magnalink, a.s.
Zákazník bere na vědomí, že uzavřením smlouvy nabývá Poskytovatel právo zpracovávat poskytnuté osobní údaje pro účely plnění smlouvy a z titulu
tzv. oprávněného zájmu Poskytovatele. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že se se všemi shora uvedenými dokumenty seznámil, obdržel je, porozuměl
jim a zavazuje se řídit se jimi. Poskytovatel je oprávněn uvedené dokumenty měnit, a to na základě důvodů v nich uvedených, přičemž Zákazník bude o
navrhované změně informován v souladu s VP. V případě změny tarifu se uzavřením této smlouvy ruší smlouva č. .

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník prohlašuje, že je oprávněn na základě svého právního vztahu k nemovitosti smlouvu pro dané místo instalace uzavřít, veškeré jím uvedené
údaje jsou pravdivé a úplné, je si vědom případných následků uvedení nepravdivých údajů a byly mu Poskytovatelem sděleny před uzavřením smlouvy
veškeré potřebné informace ke smlouvě tak, aby jeho podpis vyjadřoval informovaný projev jeho vůle. Zákazník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty
VP Poskytovatele a seznámil se jejich celým zněním.

ZA POSKYTOVATELE SLUŽBY
PŘÍSTUPU K INTERNETU I Magnalink, a.s.

ZA ZÁKAZNÍKA I JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DATUM I MÍSTO

PODPIS
Předseda představenstva

Místopředseda představenstva

ELEKTRONICKÝ PODPIS
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