Smlouva o připojení do datové sítě MEEP.CZ
číslo 201910
(dále jen „smlouva“) uzavřená dne
2019 mezi
Petr Golasovský, Masarykova třída 739, Orlová – Lutyně, 735 14, IČ: 73188905, DIČ:CZ7503115158,
č.ú. 2500294593/2010, provozovna F. S. Tůmy 1202, Orlová – Lutyně, zastoupena jednatelem Petrem
Golasovským (dále jen „ISP“) a ÚČASTNÍKEM (dále jen „Účastník“)
fyzická osoba nepodnikající
Příjmení, jméno
PSČ, Město
Telefon

Ulice a číslo popisné
Patro a Číslo bytu

Datum narození

Číslo OP

E-mail

Zastoupen
Poznámka / Korespondenční adresa

I.

Adresa přípojky (vyplnit pouze v případě, že se neshoduje s místem trvalého bydliště Účastníka)

Ulice a číslo popisné

PSČ, Město

Patro Číslo bytu

II. Tarify, parametry, ceny
Název Tarifu / Balíčku / Služby

Parametry

Datum zahájení
poskytování

Cena

3 000 Kč
Cena zřízení přípojky
Cenu zřízení přípojky je Účastník povinen zaplatit ISP jen při předčasném ukončení smlouvy. Ceny jsou uvedeny
včetně sazby DPH, která je dle legislativy účinná.

III. Koncové zařízení
Vypůjčeno ISP / Účastníka

MAC

Vypůjčeno ISP / Účastníka

MAC

Vypůjčeno ISP / Účastníka

MAC

Účastník prohlašuje, že má veškerá povolení a oprávnění nutná k instalaci zařízení nezbytnému pro poskytování služeb v či na
objektu, ke kterému se služba váže. V případě, že tomu tak není a mělo by dojít k demontáži zařízení na základě rozhodnutí
majitele nebo správce objektu, nevzniká Účastníkovi nárok na vrácení aktivačního nebo instalačního poplatku ani na předčasné
ukončení smlouvy. V tomto případě bude Účastníkovi účtován poplatek za demontáž zařízení ve výši 3000,- Kč.

V případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty zařízeni vypůjčeného IPS Účastníkovi, odpovídá
Účastník za vzniklé škody v plné výši.
Rozhraní předání služby:
Ethernet, dle standardu IEEE802.3, zdířka konektoru RJ45 - zásuvka
Ethernet, dle standardu IEEE802.3, zdířka konektoru RJ45 - zdířka napáječe
IV. Základní ujednání
Na základě smlouvy se ISP zavazuje zřídit a poskytovat Účastníkovi službu připojení do datové sítě
MEEP.CZ a k síti internet, a pokud je tak ujednáno v článku II. smlouvy, i službu přístupu k vysílání
digitální televize (IPTV) a jejím doplňkovým službám (dále společně jen „služby“ a kterákoli z nich
„služba“) dle sjednaných tarifů a parametrů a Účastník se zavazuje za Služby platit ISP sjednané ceny
(tj. paušální poplatky, instalační, aktivační a další poplatky).
Nedílnou součástí smlouvy jsou i níže uvedené dokumenty, které stanoví další podmínky poskytování
služeb a práva a povinnosti ISP a Účastníka:
 Všeobecné obchodní podmínky společnosti MEEP.CZ s.r.o.
 Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy
 Informace o zpracování osobních údajů
 Ceník ISP dostupný na meep.cz > Ceník
 Nabídka servisních služeb na meep.cz > Servis

Účastník nesmí poskytnutou službu úplatně či neúplatně dále předávat či poskytovat dalším osobám
(komukoliv). V případě porušení této povinnosti je Účastník povinen zaplatit IPS smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč za každý zjištěný případ. Tím není dotčeno právo ISP domáhat se náhrady škody (zejména
ušlého zisku) přesahující smluvní pokutu.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Paušální poplatky jsou splatné dopředně, vždy do 25. dne měsíce předcházejícího zúčtovacímu
období, kterým je kalendářní měsíc.
První/Další platba bude uhrazena do

2019 za

2019 a dále dle ujednání výše.

Jako variabilní symbol platby je nutno použít číslo Smlouvy. Platba nebude považována za provedenou,
pokud bude variabilní symbol chybný nebo bude chybět zcela!
Typ vyúčtování ceny: □ vyúčtování ceny podle druhu služby, nebo □ souhrnné vyúčtování ceny jednou položkou.
Vyúčtování budou Účastníkovi zasílána: □ e-mailem / □ poštou / □ vyzvedávána osobně
Účastníkem v provozovně ISP. Za zasílání vyúčtování poštou nebo za vyúčtování vyzvedávané osobně
je Účastník povinen platit ISP poplatek dle aktuálně platného ceníku ISP dostupného na meep.cz > Ceník.
Instalační, aktivační a další poplatky je Účastník povinen platit ISP hotově při instalaci zařízení a Účastníkovi je jako
doklad platby vystaven příjmový pokladní doklad s uvedenou částkou platby.

Upozornění na neplacení účtů
ISP tímto v souladu s ustanovením § 65 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
upozorňuje Účastníka na důsledky neplacení účtů: Nezaplatí-li Účastník ve lhůtě splatnosti uvedené na
vyúčtování ceny za poskytnuté služby, ISP jej upozorní na neplacení a stanoví náhradní lhůtu plnění ne
kratší než 7 dní ode dne dodání upozornění. Po marném uplynutí náhradní lhůty může ISP Účastníku
omezit poskytování dotčené samostatně účtované služby zamezením aktivního přístupu ke službě (tj.
vypnout služby).
Pokud Účastník opakovaně (nejméně 2x) neuhradí platby ve lhůtě splatnosti, může IPS pohledávky za
Účastníkem postoupit třetí osobě (která je bude vymáhat).

VI. Závěrečná ujednání
1. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu a Všeobecné obchodní podmínky a další dokumenty uvedené
v článku IV. této smlouvy četly a rozumí jejich obsahu bez výhrad.

2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou / určitou v trvání

měsíců.

3. ISP je povinen informovat Účastníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce
a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o blížícím se ukončení
smlouvy a o možnostech jejího prodloužení. Pokud Účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s
prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva uplynutím sjednané doby určité ve smlouvu na
dobu neurčitou.
4. Smlouvu je možno vypovědět, a to i když byla uzavřena na dobu určitou, písemnou výpovědí s výpovědní
dobou o délce 30 dnů, která začíná plynout prvním dnem následujícím po doručení výpovědi smlouvy druhé
smluvní straně.
5. V případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí,
nebo dohodou smluvních stran, je Účastník povinen zaplatit IPS úhradu ve výši jedné pětiny součtu
měsíčních paušálních poplatků zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Kromě toho je Účastník
povinen uhradit ISP náklady spojené s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi
poskytnuto za zvýhodněných podmínek ve výši
Kč.
6. Účastník souhlasí s postoupením této smlouvy na třetí osobu.
7. ISP je oprávněn změnit Smlouvu, Všeobecné obchodní podmínky, Ceník ISP nebo nabídku servisních služeb
a služeb zákaznické podpory ISP z důvodu změn legislativy, inflace, zavedení nových či ukončení stávajících
služeb ISP, změny podmínek na trhu nebo při změně cen nebo obchodních podmínek na straně dodavatelů
ISP. V takovém případě ISP 1 měsíc před nabytím účinnosti změny uveřejní informaci o této změně v každé
své provozovně a na svých internetových stránkách http://meep.cz. Zároveň je povinen zaslat Účastníkovi
způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, informaci o tomto uveřejnění. Pokud se jedná o změnu
náležitostí smlouvy uvedených v odstavci ustanovení § 63 odst. 1 písm. c) až p) a r) zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, je ISP povinen informovat Účastníka rovněž o jeho právu ukončit Smlouvu
ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude Účastník akceptovat.
Informaci je ISP povinen poskytnout Účastníkovi způsobem, který si Účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.
Právo ukončit smlouvu nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo
v případě změny uložené ISP rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu.

8. Smlouva

□ nebyla □ byla uzavřena mimo obchodní prostory ISP.

nežádá
žádá ISP, aby
9. Pokud smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory ISP, Účastník
započal s plněním smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud byly některé
služby splněny s předchozím výslovným souhlasem Účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy, Účastník nemá ohledně nich v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy.
Pokud tedy byla zřízena přípojka k síti MEEP.CZ pro Účastníka, který požádal ISP, aby
započal s plněním smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a tento Účastník
následně od smlouvy odstoupí, je povinen zaplatit ISP cenu jejího zřízení.

□

□

___________________________________________

___________________________________________

Za ISP

Za Účastníka

Čestné prohlášení (vyplnit v případě, že je Účastník zastupován jinou osobou)
Já ________________________________________________________, nar. _________________________
bytem __________________________________________________, číslo OP _________________________
tímto čestně prohlašuji, že jsem oprávněn (a) podepsat tuto smlouvu za výše uvedeného Účastníka.
Zároveň jsem si vědom (a) případných právních následků v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.

Informace
www.meep.cz
Webové stránky sítě meep.cz
Konfigurace IP adresy je realizována dynamicky na základě služby DHCP pomocí zadání MAC adresy
u ISP.

Kontaktní údaje ISP
Servis
Zákaznické centrum
F. S. Tůmy 1202, Orlová, 735 14
Infolinka pro obecné dotazy

608 317 649, servis@meep.cz
608 025 694, 552 301 450
ustredna@meep.cz
774 754 137

