
Banka: Var.s.:

B_U20: B_U25: B_U30:

a UŽIVATELem (odběrné místo):

Smlouva na poskytování služeb elektronických komunikací

č. smlouvy : B_XX_202X Uzavřena dne : od 1.1.2021

Uzavřená mezi POSKYTOVATELem:

BEDNAŘÍK
V Poli 238/5, 751 24 Přerov-Vinary, IČ 48825999, 
Poskytovatel služby přístupu k síti Internet (č.r.4146 u ČTU). Internetové stránky služby jsou umístěné na adrese: www.bedo.cz

bankovní spojení (číslo účtu): Fio banka - 2900982256/2010

Jméno/název: X Obec: X
Telefon: X Ulice: X

Číslo popisné: X

Plátce (fakturační údaje):

Jméno/název: Obec:

@mail: X

Způsob platby:  převodem na účet Ulice:
IČ: Čílo popisné:

Instalace (dle nabídky B_net):

Číslo účtu:  B01

Služba (dle nabídky BEDNAŘÍK): individuální

B_W5: B_W10: B_W15:   

3. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodu na straně Zákazníka (instalace se závazkem), je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli smluvní 
pokutu. Výše smluvní pokuty je stanovena  na 5% ze součtu měsíčních paušálů opakovaných služeb zbývajících do konce smluvní doby.  K této částce budou 
přičteny poplatky za pronájem a aktivaci koncového zařízení, které bylo, oproti podmínkám smluvy na dobu neurčitou, poskytnuto za zvýhodněných podmínek. 
Konkrétní výše poplatku za pronájem a aktivaci zařízení dle typu smluvní doby a poskytnutého zařízení je uvedena v Ceníku služeb. Po autoprolongaci 
smlouvy nebude poplatek  za aktivaci koncového zařízení požadován.

Samoinstalace uživatelem :  (zdarma)
Závazek 12M :  (zdarma)
Závazek 24M :  (zdarma)

Instalace na dobu neurčitou :  (cena 2.500,- Kč)

Smlouva na dobu určitou:
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, boba trvání smlouvy je 12 nebo 24 měsíců, pokud tento dodatek nestanoví jinak. Datum zahájení služby je uveden ve 
smlouvě v části Uzavřeno dne.

2. Smluvní strany se dohodly, že doba trvání smlouvy se prodlužuje o dobu, na kterou byla doba trvání smlouvy sjednaná touto smlouvou v případě, že 
Zákazník neukončí platnost smlouvy v souladu s bodem 10. Všeobecných podmínek firmy Bednařík a to i opakovaně.

4.Veškerá zapůjčená zařízení určená k poskytování Služeb jsou Zákazníkovi poskytována  dle CENÍKU SLUŽEB B_net. A jsou ve vlastnictví Poskytovatele, 
který odpovídá za jejich funkčnost. Zákazník je povinen v případě ukončení smlouvy bez zbytečného  odkladu, nejpozději do 10-dnů vrátit zařízení určené k 
poskytování služeb Poskytovateli. V případě, že Zákazník zapůjčené zařízení včetně příslušenství nevrátí nebo jej poškodí,  bude v takovém případě 
požadována úhrada za každé jednotlivé zařízení dle platného Ceníku zařízení.

5. V případě prodlení s úhradou bude naúčtována smluvní sankce za neuhrazení faktury ve splatnosti dle platného Ceníku služeb.

6. Nedílnou součástí  této smlouvy (případně dodatku) jsou Všeobecné obchodní podmínky společnostiv aktuálním znění a ceník. V případě  
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními Všeobecnými obchodních podmínek firmy Bednařík.

7. Zákazník prohlašuje, že se seznámil a výslovně souhlasí s aktuálním zněním Ceníku služby B_net, (příloha č.1.), Všeobecných obchodních podmínek firmy 
Bednařík (příloha č.II.) a provozního řádu k objednané službě, tj., provozního řádu firmy Bednařík pro poskytování  datových služeb B_net- připojení do sítě 
internet (příloha č.III), a že byl seznámen s možností odstoupit  od smlouvy do 14 dnů  od jejího uzavření  formou písemného odstoupení  doručeného 
Poskytovateli v případě, že smlouvu  uzavírá jako spotřebitel mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele nebo za použití prostředku komunikace na 
dálku.  

Za poskytovatele uživatel


