
Net-Alešovka, 775354707, net@alesovka.net, č.ú. 2600190150/2010 Rámcová smlouva č. _______________________

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací uzavřená dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů 

Net-Alešovka – Ing. Milan Novák, Alešova 25, Aš, 352 01, IČO: 69925836, DIČ: CZ7901191804 (dále jen Poskytovatel) a 

Jméno a příjmení: _______________________________________________________ datum narození: ________________________

Adresa: _____________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________ email: _______________________________________________________________________

IČO: ___________________________ DIČ: ___________________________________

Zákaznické číslo: _______________________   (dále jen Účastník) ověřovací kód (OKU): ________________

Poskytovatel a Účastník uzavřeli tuto Rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací dále jen 
Rámcová smlouva. 

1 Předmět Rámcové smlouvy 
1.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací 
uvedené v této Rámcové smlouvě nebo prostřednictvím Specifikací služby a závazek Účastníka užívat poskytované služby v souladu s 
touto Rámcovou smlouvou a řádně a včas platit sjednanou cenu specifikovanou ve Specifikacích služby. Jednotlivé služby poskytované 
Účastníkovi jsou podrobně specifikovány ve Specifikacích služby a jejich užívání se řídí Všeobecnými podmínkami, (dále jen VP) a 
dalšími dokumenty Poskytovatele, které jsou nedílnou součástí této Rámcové smlouvy.
1.2 Aktuální nabídka služeb poskytovaných Poskytovatelem je dostupná na www.alesovka.net.
1.3 Je-li zařízení Účastníkovi zapůjčeno, tzn. že Účastník nehradí Poskytovateli poplatek - náklad spojený s koncovým zařízením (např. 
koncové zařízení a montáž koncového zařízení technikem) jedná se o zvýhodněnou podmínku Poskytovatele.
1.4 Poskytování služeb bude zahájeno ode dne, kdy bude zprovozněno nebo předáno funkční koncové zařízení.
1.5 Účastník žádá o uzavření Smlouvy na dobu neurčitou. Při připojení služby v průběhu měsíce se účtuje poměrná část měsíčního 
poplatku přepočítaná na dny včetně dne zapojení.
1.6 Výpovědní doba činí maximálně 30 dní a počíná ode dne v němž byla výpověď doručena Poskytovateli. Pokud se obě strany 
nedohodnou jinak, je Služba ukončena k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.
1.7 Při předčasném ukončení Smlouvy na dobu určitou je Účastník povinen zaplatit Poskytovateli úhradu v souladu s ust. § 63 odst. 1 
písm. p) Zákona o elektronických komunikacích, a to ve výši odpovídající součtu jedné pětiny měsíčních plateb do konce sjednané doby
trvání Smlouvy a dále výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Účastníkovi poskytnuto za 
zvýhodněných podmínek, ve výši odpovídající poplatku za montáž stanovenému v Ceníku, a to za každé takto poskytnuté zařízení. 
Nárok Poskytovatele na zaplacení poplatků vzniká okamžikem ukončení Smlouvy se splatností 14 dnů od data ukončení Smlouvy. 
Úhradou těchto nároků není dotčena povinnost Účastníka zařízení vrátit Poskytovateli dle čl. 3.2 písm. h) VP.
1.8 V případě přechodu k jinému poskytovateli lze využít rovněž institut změny poskytovatele s využitím OKU kódu. Postup naleznete 
na stránce: www.alesovka.net/content/files/zmena-poskytovatele.pdf
1.9 Účastník je dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb. oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího podpisu, a to písemně 
na adresu provozovny Poskytovatele uvedené v čl.1.3 VP a je pro ten případ povinen vrátit Poskytovateli zařízení dle čl. 3.2 písm. h) 
VP.

2 Cena Služby a způsob platby
2.1 Cena a způsob platby poskytovaných Služeb je uvedena ve Specifikaci služby, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3 Závěrečná ustanovení 
3.1 Veškeré změny této Rámcové smlouvy lze provádět pouze písemně dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3.2 Rámcová smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.
3 .3 Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti 
Net-Alešovka – Ing. Milan Novák, Specifikace služby, Prohlášení o zpracování osobních údajů. Účastník podpisem této Rámcové 
smlouvy stvrzuje, že tyto dokumenty spolu s Rámcovou smlouvou převzal. 
3.4 Účastník podpisem této Rámcové smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem dokumentů dle odst. 3.3 tohoto článku.
3.5 Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

4 Ostatní ujednání 
Smlouva neobsahuje žádná ostatní ujednání. 

Uživatel prohlašuje, že se seznámil se zněním Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Net-
Alešovka – Ing. Milan Novák a zavazuje se je dodržovat. Platné znění Všeobecných obchodních podmínek je řízeným dokumentem 
společnosti Net-Alešovka – Ing. Milan Novák a je k dispozici prostřednictvím webových stránek společnosti  Net-Alešovka – Ing. Milan 
Novák www.alesovka.net.

Datum podpisu: ________________________
 
za poskytovatele: podpis zákazníka:
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mailto:net@alesovka.net

