Smlouva o poskytování připojení do sítě StaMPinet a Internetu
(dále jen „Smlouva“)
Tato smlouva plně nahrazuje původní smlouvu číslo "4440900151"
a dnem podpisu nové smlouvy současně pozbývá platnost smlouva původní.
číslo smlouvy (variabilní symbol) : 4440900151
1. Smluvní strany
Dodavatel

Spotřebitel

StaMPi, spol. s r.o.

Adresa zřízení:

Fakturační adresa:

Na Škvárovně 773

Lekarna pod branou s.r.o.

Lekarna pod branou s.r.o.

393 01 Pelhřimov

Starý Pelhřimov 73

Starý Pelhřimov 73

IČ: 26043076

393 01 Starý Pelhřimov

393 01 Pelhřimov

DIČ: CZ26043076
bankovní spojení: 708574309 / 0800
tel: 565 333 550

IČO: 29316243

stampi@stampi.cz

DIČ: cz29316243

www.stampinet.net

e-mail: jiri.cezar@seznam.cz

zastoupená níže podepsanou osobou, resp. zmocněnou

tel: 604 843 891

osobou

odpovědná osoba: Dagmar Cézarová

2. Předmět smlouvy
Na základě této Smlouvy se Dodavatel zavazuje dodat Spotřebiteli následující Služby a Spotřebitel se zavazuje za tyto uvedené
Služby platit níže uvedené ceny:
Telekomunikační Služba: Připojení do sítě StaMPinet a Internetu
Cena:

Měsíční platba bez DPH:

700,-

Měsíční platba s DPH:

847,- Kč

Zúčtovací období:

měsíční

Způsob platby:

převodem z účtu nebo hotově

Variabilní symbol:

4440900151 (číslo smlouvy)

Datum zdanitelného plnění:

den splatnosti příslušné částky

Platba za příslušný měsíc musí být uhrazena vždy k poslednímu dni v měsíci ve prospěch účtu
Česká spořitelna, a.s.: 708574309 / 0800
Jako specifický symbol k platbě uveďte příslušné číslo měsíce v roce (nezadávejte u trvalého příkazu)
Platbu proveďte včetně DPH 21%.
3. Práva a povinnosti smluvních stran
Na poskytované Služby vymezené Smlouvou a přílohami se pro obě smluvní strany vztahují ustanovení platných Všeobecných
podmínek, pokud nebyly touto Smlouvou dohodnuty jiné podmínky.
4. Závěrečná ustanovení
Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. Smlouva se sjednává na dobu určitou v délce trvání 33 měsíců. Po celé
toto období je spotřebiteli garantována zvýhodněná cena za užívání služby. Po uplynutí této doby se vztah založený touto smlouvou
mění co do trvání a ceny tak, že se sjednává na dobu neurčitou s třicetidenní výpovědní lhůtou a cena za službu bude účtována dle
aktuálního ceníku služeb. Před uplynutím této doby bude zákazník kontaktován s aktuální nabídkou služeb. V případě skončení
Smlouvy před uplynutím sjednané doby trvání výpovědí ze strany Zákazníka zavazuje se Zákazník uhradit Poskytovateli úhradu ve
výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Zákazníkovi poskytnuto za zvýhodněných
podmínek a současně úhradu – deinstalační poplatek – ve výši součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání
Smlouvy nebo součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy (a pokud
Zákazník při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, činí úhrada 5% součtu
měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy nebo 5% součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění
zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy a Poskytovatel ji smí požadovat pouze, pokud Smlouva skončí do tří měsíců od
uzavření, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání Smlouvy a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové
ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny), přičemž v této části úhrady se má za to, že tato představuje paušální odškodné za
předčasné ukončení smlouvy, která byla mezi smluvními stranami původně sjednána na dobu určitou.
5. Závěr
Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Spotřebiteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení spotřebitele s úhradou částky za připojení do sítě dodavatele (připojení k
internetu), je dodavatel oprávněn ihned odpojit spotřebitele od sítě. Pro opětovné připojení do sítě dodavatele je spotřebitel
povinen zaplatit dodavateli dlužnou částku a jednorázový poplatek ve výši 500,- Kč. Dlužná částka a jednorázový poplatek ve výši

500,- Kč jsou splatné před opětovným připojením do sítě dodavatele, a to i v případě opakovaného odpojení spotřebitele ze sítě.
Dodavatel není povinen před zaplacením dlužné částky a jednorázového poplatku ve výši 500,- Kč opětovně připojit spotřebitele do
sítě.
Kterákoliv smluvní pokuta uvedená v této smlouvě je automaticky splatná dnem jejího vzniku. Smluvní pokuty uvedené ve smlouvě
nenahrazují případný nárok dodavatele na náhradu škody.
Spotřebitel bere na vědomí, že mohou být zpracovávány jeho osobní údaje v rozsahu výše uvedeném za účelem plnění smlouvy, tj.
ke správě a poskytování služeb. Uvedené údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a čtyři roky po jejím ukončení.
Informace o právech subjektů osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů a
společnosti StaMPi, spol. s r.o. https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 http://www.stampi.cz/GDPR
Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování připojení do sítě StaMPinetu a Internetu. Smluvní strany
prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, dle jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro
ně nápadně nevýhodných podmínek.
Spotřebitel podpisem Smlouvy stvrzuje, že souhlasí se zněním smlouvy a se Všeobecnými podmínkami, s jejichž zněním se seznámil
a přijímá je bez výhrad.
Zařízení pro připojení k síti je majetkem společnosti StaMPi, spol. s r.o.
Čtyřmístný kód pro komunikaci s poskytovatelem služeb :
Technická podpora: 777 933 009, internet@stampi.cz

V Pelhřimově dne 24.5.2021

_____________________________________________

_____________________________________________

Jméno a podpis oprávněného zástupce

Jméno a podpis oprávněného zástupce

Dodavatele

Spotřebitele

