Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

(dále jen ,,Sm|ouva“) č. kl. 42509

UPC Česká republika, s.r.o.
Završova 502/5 Praha 4. Nusle PSČ 140 00
IČ 00562262
DIČ CZ 00562262
Zapsana v OR vedenem Mestskym soudem v Praze
oddíl C vložka 187485
Zastoupena Marla'n Holy BZB Director CZ & SK
(dále jen ..UPC" nebo Poskytovatel)

2.

Nazev: Městská část Praha-Lipence
Sldlo K ObCl 47 Prahalípence Lípence
IC 00241431
DIC C200241431
statístícka pravnt forma 801 Obec nebo mestska cast hlavního města
Prahy
zastoupena — Mgr Lenka Kadlecova Starosta
tdale jen ucastník ')

Poskytovatel bude Učastnlkow poskytovat služby elektroníckych komunrkacr specmkovane v Pílloze teto Smlouvy —
Spectftkace
objednanych služeb
Tato Smlouva se řídí vseobecnymí podmínkaml poskytovaní verejne dostupnych služeb elektroníckych komumkacr
pro fírmy a korporace
UPC Česka republíka sr o. ldale jen .Všeobecne podmínky ) vseobecne podmínky JSOU k dlspOZící na www.upcbusmes
s cz a tvoří

3

nedílnou součást teto Smlouvy UCastník prohlasuíe že se se znenlm VSeobecnych podmínek radne seznamíl.
Pokud dOJde k rozporu teto Smlouvy Čl Specrfíkace objednanych služeb se VSeobecnymí podmínkaml ma prednost obsah teto Smlouvy a
Specífíkace objednanych služeb V případě rozporu obsahu Servrsních podmínek služby se vseobecnymí podmínkamí
ma prednost obsah

4.
5.

6.

7.
?"

9.

10.

ustanovenl Serwsních podmínek služby
Služba bude poskytována ode dne předání a to na zaklade pfedavacrho protokolu ktery podepíší obe smluvní strany.
Smlouva se uzavíra na dobu urcítou a to na dobu uvedenou ve SpeCífmaCl objednanych služeb Smlouvu nelze vypovedet dříve než
uplyne doba urclta poskytovaní íednotltve Služby uvedena ve Specrfikacr objednanych služeb
Pokud alespon tří me5|ce pred uplynutlm doby určíte smlouvy Čl poskytovaní lednotlíve Služby písemné neoznamí
nektera ze smluvních

stran druhé smluvní strane svul zamer nepokračovat po uplynutí doby _írcíte mem se trvaní Smlouvy Čl Jednotllve' Služby automatlcky
na
dobu neurčitou Vypovednl lhuta smlouvy na dobu neurcttcu Je uvedena v Specrfikacr objednanych služeb a běží od prvnlho dne mesrce
nasleduíícího po doruCení písemne vypovedí.
UCastmk je povrnen hradlt cenu poskytnutych služeb uvedenou v Specmkacr objednanych služeb. Veskere ceny služeb a zar'ízem jsou
uvedeny bez DPH Príslusna DPH bude dopocítana dle platne pravní upravy
'
..51:...7»::: "'2: 0:35" - es T*“e PP. zaklade musim/ar“ Príma wuctovan zpusob zasílan a jeho spla'nosť ;;
..2 „ Égí'í'lvží'
objednanych služeb. Prípadne slevy 2 ceny Služby z aktlvačního cí ínstalacního poplatku dle čl 5.4. Všeobecných podminek
jsou uvedeny
ve Specrftkacr oblednanych služeb
Zařízení ktera Poskytovatel vypuíčíl nebo pronajal UČaSÍnlkOVI v souvíslostt s poskytovaním Služeb zařízení pro příjem Služeb
ldale Jen
„Příjimací zařízení") JSOU uvedena ve Specrfrkact objednanych služeb Ustanovení poslední vety čl. 7 1 Všeobecných podmínek
se
neuZIJe Pokud není uvedeno línak cena za poskytnutí zarízení íe zahrnuta v měsíčních platbach objednaných Služeb, V případe ukonCení
teto Smlouvy vratl Učastník Poskytovatell PfljlmaCI zarízení neposkozene a to do 15 dnu od skonCení Smlouvy Demontaž Přííímacmo
zařizení provede Poskytovatel a Učastník k tomu poskytne prímeřenou součtnnost.
Jestliže Učastntk nevratí PfIJImaCI zarízení v uvedene Ihute nebo lel vratí poškozene nebo nefunkční nebo ve stavu ktery zlevne
neodpovlda bežnemu opotřebení Je Poskytovatel opravner uctovat UCastmkovl Jednorazovou s'nluvnt pokutu ve vysí uvedene v
Specmkacr objednanych služeb a to vedle nahrady skody

11.

Účastník — fyzicka osoba udeluíe Poskytovatelí souhlas se zpracovantm svych osobních udalu ve smyslu Čl 3 vseobecnych podmínek.

12

Poznamka

13

Přílohy Smlouvy
Příloha (5 1.2.3 SpeCIﬁkace oblednanych služeb
Příloha (:. 4 Servtsní podmínky služby (81710041
Příloha c. 5 vseobecne podmínky (V181101)
Přlloha c. 6 Ceník k poskytovane službe Busíness 'Jorce
Příloha c. 7 Specrflkace služeb pro tíremní zakaznlky je k drspozrcr ke staženl na adrese
Příloha c. 8 Ceník řesení tíremní telefoníe Je k drspoztcr ke stažení na adrese
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Za UPC Ceska republíka sr 0.
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Martan Holy BZB Dtrector CZ & SK

Mgr Lenka Kadlecová Starosta
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Praze oddíl C vložka187485
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Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“)

č.kl. 42509 č. sl. 50391 CFM F10892V11298

@NQWPP’NT‘

Specifikace objednaných služeb

9.

Číslo služby 50391
Objednané Služba UPC DSL
Parametry Služby rychlost VDSL: do 50/5 Mbps, agregace 1:50. bez SLA
Predam Služby po dohodě se zakaznlkem
Misto instalace Služby K obci 47, 155 31, Praha-Lipence
Doba trvanl poskytovanl Služby se slednava na dobu UlČllGU a to na 24 mesmu od data predani
Výpovědní doba po zmene na dobu HGUFČIÍOU 30 dnu
Cena
.

Služba 439,—Kčlměsic

.

Instalačnl poplatek- samolnstalacnl CGIlČí—JK 150,-Kč

Veskere uvedene ceny ]SOU bez DPH

10. Forma a zpusob doruceni vyučtovanl Elektronické
11. DoručovaCl adresa ČI adresa elektronicke posty urad©mclipencecz
Splatnost vyúčtovanl 20 dni od vystaveni
12. Poskytnuté Přqimam zarizeni modem Comtrend
.

koupe — kupni cena 599,-Kč

13, Podpisem teto speleikace Učastnik potvrzuje prevzeti přiumacrho zařlzenl specmkovaneho v CI. l2
14 Uroveň servrsnich podminek Služby bez SLA
‘ 1Castmk ge ocvme'v hlas:? zavad; na

zakazniku, inka „DC '42? 24‘ C:? ZCC
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75 Sluzbu busmess :ntemet DSL lze poskytovat pouze za SCucasneno vyuzwanl nektere Je sluzeb internet dala bousmg nebo vom:

Poskytovanl služby busmess Internet DSL bude automaticky ukonCeno pokud bude ukončeno poskytovanl služby internet data housrng nebo
vouce

19 Poznamka
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Za UPC Ceska republika s.r.o.

za Mestska Cast Praha-Lipence

Marian Holy. BZB Director CZ & SK

Mgr Lenka Kadlecova Starosta
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Příloha č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“)

č.k|. 42509 č. sl. 50392 CFM F10892V11298

WNQWřwNř

Specifikace objednaných služeb

9.

Číslo služby 50392
Omednana Služba. UPC DSL
Parametry Služby rychlost VDSL: do 50/5 Mbps. agregace 1:50, bez SLA
Predam Služby po dohodě se zakazmkem
Místo Instalace Služby Na Bambouzku 457, 155 31, Praha-Lipence
Doba trvání poskytovaní Služby se slednava na dobu urcítou ato na 24 meSícu od data predaní
Výpovední doba po změně na dobu neurčítou 30 dnu
Cena
.

Služba 439,-Kč/měsic

.

Instalační poplatek samoínstalaCní balíček 150,-Kč

Veskere uvedene ceny JSOU bez DPH

10. Forma a zpusob doručení vyučtovaní Elektronické
ll Doručovam adresa cí adresa elektronícke posty urad©mclipencecz
Splatnost vyúčtování 20 dní od vystavení
12. Poskytnuté Přijímací zařízení modem Comtrend
koupe — kupní cena 599,-Kč
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17 Pokud doíde k rozporu Speelfíkace objednanycn sluzeb se Smlouvou ma prednost obsah Specmkace objednany/ch služeb
18. Službu busmess |nternet DSL Ize poskytovat pouze za soucasneho využívaní nektere ze služeb |nternet data houSíng nebo v0íce
Poskytovaní služby busmess |nternet DSL bude aulornatícky ukončeno pokud bude ukonCeno poskytovaní služby ínternet data housmg nebo
vorce

19 Poznámka
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Příloha č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“)
č.k|. 42509 č. sl. 50393 CFM F10892V11298

hung

Specifikace objednaných služeb
CISIO služby 50393
Objednana Služba Business Voice

Parametry Služby Virtuální PBX - 3CX Phone System 8 SC vč. Maitenance, cloud, HW bod 14
Přehled telefonních Čísel vazanych ke službě lSDN, HTS : 257922641, 257924355. 257924354, 257924350 „ 257921167. 257922214.
257316132, 257316129., 257316307, 257316332, 257316312„ 257921648„ 257921479. 257921057. 257924142. 257924141. 257316316
Pokud se pří přenosu tel. Čísla od jineho operatora neshoduje tel. ČlSlO uvedene ve specrhkacr objednanycb služeb a v zakazníckem

wmsow

autonzaóním formulařl (CAF), platí tel. ČISIO uvedene ve formuláři

Předaní Služby po dohodě se zakazníkem
Místo instalace Služby K obci 47, Praha-Lipence, Lipence
Doba trva'm poskytovaní Služby se slednava na dobu určitou a to na 24 mÉStcu od data predani
Výpovědní doba po změně na dobu neurčitou 30 dnu
Cena
.

Hovorne' ke službe Busrness v0|ce bude uCtovano dle príloz'eneho ceníku Akční Cenik BZB telefonních služeb

.

Služba 500,-Kč/mésic

-

Portační poplatek

.

Instalační poplatek 4900,— Kč

2000,-Kč

Veskere uvedene ceny ]SOU bez DPH
-:'"aa::_s:: acute“

J

ž':.a"

Elektronické

Poskytmte prljlmam zarzen, Meme HW: 20 x lP tel. GXP 1630. 2x IP tel. Yealink W53P + ručka,

1x IP tel. GXP 2170 + konzole. 1x

Verso Ateus vratnik. 3x SBC Raspberry

.

pronajem — cena pronajmu 2700,- Kč/mesíc

Smluvní pokuta dle Čl, 1O Smlouvy 51748,-Kč

OCítne-lí se Účastník v prodlení s uhrazením kterekolív ze splatek za koupí zarízení dle totoho Clanku stava se cela doposud neuhrazena kupni
cena splatnou a vymahatelnou u vecne a místně příslušneho organu
14

Uroveň serVísních podminek Služby SLA 1
UCastník je povmen hlasrt zavadu na technickou podporu Poskytovatele
.

služba poskytovana přes IP konektnvttu UPC Busrness +420 844 556 677

.

)emu přiděleným PIN kódem 490360
Služba poskytovana přes IP konektivrtu poskytovanou třetí stranou přimo UCastníkovr +420 241 005 200 (volba 2)

Pří hlaseni poruchy Je UCastník povnnen prokažat se

Přesny popis servrsních podmínek Služby Je uveden v priloze C4 Smlouvy
15 BIIŽŠI specrfikace Služby je k dispozmi na
„ __
16 Pokud dojde k rozporu Speelfikace objednanycn služeb se Smlouvou ma prednost obsah Specrfíkace objednanych služeb
17 Poznamka
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Příloha č. 4 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“)
Servisni podminky služby ($171004)

t

Poskytovatel garantuie uživateli dostupnost služeb elektronickych kOlTlLlHlKaCl a další parametry Služby takto

SLA pro UPC Business Voice (služba poskytovana pres IP kOFieKílVIILl UPC Busmess>

l

Název

Dostupnost

Maximální doba opravy

Smluvní pokuta (ANO/NE)

SLA 1

996%

6 h

ANO

SLA pro UPC Business Voice (služba poskytovana pres iP konektlwtu poskytovanou treti stranou primo UCastnikovn

SLA 1

Dostupnost

Maximální doba opravy

95.0%

48 h

Smluvní pokuta (ANO/NE)

;

ANO

SLA pro služby: Business Internet, Business Carrier Ethernet . Business IP VPN
Přístupová technologie: Optika, FWA
Maximální doba opravy

Smluvní pokuta (ANO/NE)

l1

Dostupnost služby

' Hem < alsooz Cl plo lxetlcčrtoxaué L;’ 536:: :

Přístupová technologie: Koaxiální sit“

Dostupnost služby

SLA i

Í

Smluvní pokuta (ANO/NE)

99 0%

24 n

Dostupnost služby

Maximální doba opravy

99 0%

24 n

ANO

Přístupová technologie: SH DSL

Název

SLA 1

"

Smluvní pokuta (ANO/NE)

ANO

SLA pro službu: Business housing

SLA 1

Dostupnost služby

Maximální doba opravy

99,9%;

12 h

Smluvní pokuta (ANO/NE)
l

ANO

SLA pro službu: Business Virtuální ústředna
Název
l

SLA 1

\

Dostupnost

Maximální doba opravy

99 6%

24 h

Smluvní pokuta (ANO/NE)
l

ANO

Zmena nastaveni Busmess vntualnl ustiedny do 5 ti pracovnich dnu od nahlaéem a pisemneho pOíVíZGHl zmeny/požadavku autorizovanou

osobou účastnlka
SLA pro službu: UPC Cloud

Dostupnost

Maximální doba opravy

Smluvní pokuta (ANO/NE)
ANO

2

Dostupnost služeb — Dostupnost služby je poCxtana lako 10013 minus procentní pOdlÍ poCtLl hodin přeruSem poskytovam Sluzby behem
lednoho kalendar’mho méSIce

UPC Cesxa republika s ' c

se s cem v Praze 4 Nusle Za. sova 5025 DSC 143 CO

1C 00562262 zapsana v oocboomm l'elSí"lKLl ascensor “.lestskym soudem \ Draze poctil C „033187485

l

(»)

Maxrmalni lhuta opravy _ doba potrebna k provedeni opravy Uvedena Inuta nezattv'ítne prostora zpusobene tim ze Ucastnrk nezprlstupnil

misto poskytovani Služby Čl PřljllTlaCl zarizeni.
Počátek zavady — čas ohlášení zavady ze strany UCastnrka
Konec zavady — zavada se poklada za ukončenou okarnžrkerr obnovy parametru uostrzene služby tr tak ze jsou stejne nebo lepsi nez
parametry uvedené v prislusne technicke specrfrkacr služeb
Za přerušeni provozu (zavadu) se nepovažule tdale povolene přerusenr )
. přerušeni provozu zpusobene vyluone Jednanim uživatele
. přerušeni zpusobene vyssi moc:
- přerušeni provozu za účelem pravrdelne udržby v rozsahu do osm hodin roCne Uživatel musr byt 0 kaZdem dlÍČIm přerušeni provozu
za účelem pravldelne údržby písemné informovan nejpozdeji 7 dnu predem
Uživatel Je oprávněn z važnych duvodu prsemne požádat Poskytovatele o přeloZenr casu konani pravrdelne udržby a to prsemne nejmene 1.
pracovm den přede dnem konani pravidelne udrz'by V zavaznych pripadech nernusr Poskytovatel teto Zadostr vyhovet.
Účastník je povrnen hlasit zavadu na technickou podporu Poskytovatele
.

služba poskytovaná přes IP konektivitu UPC Busrness +420 844 556 677

Pn hIaSenr poruchy je UCastnrk povrnen prokazat se

Jemu přiděleným PIN kódem
.
Služba poskytovana přes IP konektlvltu poskytovanou treti stranou primo UCastnrkovr +420 241 005 200 (volba 2)
Pokud Poskytovatel neplni nektery z parametru urovne SLA popsany v bodu t SLA SHIZI Ucastnrkovr cenu sluzby v nasledulicrm ucetnim
období 0 smluvnr pokutu ve vysi
Výpočet smluvní pokuty pro služby: Busrness vorce (služba poskytovana pres IP konektrvrtu UPC Busmess)

SU“ Dostupnost V % času

Pokuta v % z měs. ceny za

od

Za každou započatou hodinu

Službu

99.00%

99 59%

98.00%
97„00%

.
Í

99 99%
97 99%

nad dobu opravy

3%

, * ,_

„ev/;
10%

95.00%

9699%

,
20%

90 00%

94 990/;

30%

'

* "
< 4 ,
O 30% z mesicni ceny za Sluzbu
r

.1915: 'a :, či I: no'íeki „hru pasmtxiwz'mu :ret Sífá'TQU pr In: „Castrírkovn

SLM Dostupnost V % času

Pokuta v % 2 měs. ceny za

Za každou započatou hodinu

Službu

94 00%

;

nad dobu opravy

94 99%

92.00%

93 99%

90 00%

91 99%

80.00%

89.99%

5‘7:

'

rov/f
20%

O 30 % z mésrCní ceny za Sluz'bu

65 00%

79.99%

30%

i

o 00%

64 99%

409:

?

Výpočet smluvni pokuty pro služby: Business Internet, Business Carrier Ethernet. Business IP VPN
Přistupová technologie: Optika, FWA

SLA 1 Dostupnost v % času
Pokuta v % z měs. ceny za
Službu
99.00%

.

9800041

_

99 59%

Za každou započatou hodinu
nad dobu opravy

39/:

r

, 38.99%

_?

,

eu.

7.000/
9
O
95.00%

9“.99%
(
96 99%

10%
.
20%

90.00%

94 99%

30%

0.00%

89.99%;

40+

%
*

l
;

0 30% z mesICnr ceny za Službu

l

.
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SLA2 Dostupnost v % času
Za každou započatou hodinu

Pokuta v % z měs. ceny za

nad dobu opravy

Službu

99 69%

5%

98 00%

98 99%

10%

97.00%

97 99%

20%

95.00%

96 99%

99.00%

*
\

89 99%

000%

7

„i 77 40%
50%

77

,

.
;

.

J

30%

94 99:74.77 7

7

90.00%

„*

_

,

0 50% z meSicm ceny za bluzbu
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SLA3 Dostupnost v % času

Za každou započatou hodinu
nad dobu opravy
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Službu
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Přístupová technologie: Koaxiální sit‘

SLA1 Dostupnost v % času
Za každou započatou hodinu
nad dobu opravy
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Přístupová technologie: SHDSL
SLA1 Dostupnost v % času

Pokuta v % 2 měs. ceny za
Službu
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Výpočet smluvní pokuty pro službu; Business housing

SLA1 Dostupnost v % času
Pokuta v % 1 měs. ceny za
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Výpočet smluvní pokuty pro služby: UPC Cloud
SLA1 Dostupnost v % času
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Příloha č. 5 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“)
.šeobecne podminky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. pro
firmy a korporace (V181101)

vPC Ceska republika. s.r.o„ se Sídlem v Praze 4 — Nusle. ZavuSova 5026 PSČ 140 00 lC 00562262 zapsana v obchodním FGJSÍHKU
vedenem Mestskym soudem v Praze oddíl C vlozka 187485

1. Učastník a Poskytovatel
2 Smlouva
21 Smlouva .
2.2 Kdy je Smlouva uzavřena
2.3. Podmínky pro uzavření Smlouvy
2.4. Změna Smlouvy
2.5, Na Jak dlouho Je Smlouva uzavřena
2 6 vypovéd' Smlouvy nebo jednotlive Služby
2 7 Odstoupení
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„LSOG uzaa'ít Síuzec
4 , Dorucha Sluz'eb
4 8 Sluzby třetích stran
4 9 Omezení
4.10. Odpovědnost za Škodu
4.11 Přenesení Čísla od nebo k „nemu operatorov:
5 Cena za služby
5.1. Od kdy Je Služba učtovana
5.2. Vyuctovaní Služeb
5 3 Splatnost a zpusob uhrady VyLlČÍOl/anl
5 4 Sleva
5 5 Neuhrazem ceny Služeb
5 6 Opakovane neuhrazení ceny Služeb

.

5 7 Uhrada

str 8

5 8 zaruka
5.9. Zaloha
..
6. Reklamační řad
6 1. Nejste spokolení s vyučtovanou cenou
6.2. Odkladny Učínek
6 3 Nejste spokoíení s poskytnutou Sluz'bou
6 4 Jak a do kdy reklamaCl vyrídíme
7. Pronájem PﬂjimaCIch zařízení
7.1. Přijímací zařízení
72. Pronájem Příjimacmo zarízení
7 3. VypuJCka PfIJImaciho zarízení
7.4. Vracem zařízení bez ukončení Smlouvy
7.5, Nevracem zarízenl
7.6, Vracem zařizení bez ukonCem Smlouvy
8 Právo a příslušnost .
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1. Učastnik a Poskytovatel
UPC Ceska republíka s r 0
,' techto Všeobecných podmínkách poskytovaní verejne dostupnych služeb elektroníckych komuníkact spolecností
a Poskytovatele sluzeb elektroníckych
pro fírmy a Korporace (dále jen ,VSeobecne podmínky) jsou upravena prava a povínností Účastníka
rozumt spolecnost UPC Ceska republlka
komunikaci (dále jen Služby) Poskytovatelem Služeb se pro upely techto vseobecnych podmínek
osoba
pravnícka
nebo
podníkatel
—
osoba
fyZícka'
bud"
rozumí
se
sro a Účastníkem
2. Smlouva
2.1. Smlouva
verejne dostupnych služeb elektroníckych
Služby elektronickych komuntkaCí jsou poskytovaný na zaklade ramcove smlouvy o poskytovaní
je uzavrrana v Českem jazyce
komuníkací (dále jen „Smlouva"j. Tyto vseobecne podmtnky jsou vždy nedílnou soucastí Smlouvy Smlouva
verze Ceska.
rozhodna
verzr
jazykovych
rozporu
prípade
v
je
jazyCích
Více
ve
uzavírana
UCastnrka
V pripade že je Smlouva na žádost
2.2. Kdy je Smlouva uzavřena
možností | nekterymí prostredky
Poskytovatel muže nabízet uzavření Smlouvy ruznymt zpusoby zejm písemne ale podle aktualních techníckych
je Smlouva uzavřena lplatna a
vybral
Účastník
sí
Smlouvy
uzavření
zpusobu
nabízených
aktualne
z
jaky
toho.
Podle
komuníkace na dálku
učínna'j'
oboustranným podpísem Smlouvy byla-lí uzavrena písemne nebo
a)
nebo
vyplněním a odeslanim webového formulare ze strany Účastníka a naslednym potvrzením ze strany Poskytovatele
b)
sí je vzajemne odsouhlasíly nebo
strany
smluvní
a
Smlouvy
naležítostí
veskere
dohodnuty
byly
pokud
emaílu
prostrednictwm
C)
odsouhlasrly
prostředníctwm telefonu pokud byly dohodnuty veskere naležítostí Smlouvy a smluvní strany sí je vzajemne
d)
2.3. Podminky pro uzavřeni Smlouvy
t3 tj Dale muže Poskytovatel
Poskytovatel uzavře s Účastnikem Smlouvu v prípade že mu ucastník sdeh vsechny udaje vyžadovane zakonem
neplníl zavazky vuc'í Poskytovatelí nem
ža'dat, aby Účastník prokázal pravo k užívaní místa ínstalace (4.4.). Pokud ÚCastník vmínulostí
uzavrení Smlouvy nebo požadovat
Poskytovatel povmen s ním Smlouvu uzavřít prípadne muže požadovat složení Zalohy (5.9.1 Odmítnout
rozporu s jeho pravem
prokazatelnem
v
byt
mohlo
Smlouvy
plnení
prtpadne
a
uzavření
by
kdy
případe
v
složení Zálohy muže Poskytovatel take
msolventm rízení) Tyto ínformace
chranenýmí zajmy nebo zajmy třetích osob jnapr. pokud je Účastník v exekucr nebo s ním bylo zahajeno
Centralní evrdence exekucr Databaze
ZjíŠtUje Poskytovatel ve verejnych rejstríCích a seznamech (napr Verejny rejstřík Insolvencní rejstrík
neplatných osobních dokladu nebo dlužnícke registry).
2.4. Změna Smlouvy
to na zaklade dohody smluvních stran
2.471 Změnu Smlouvy je možne uskutečnít stejnymí zpusoby jako jsou zpuscby uzavrení Smlouvy a
parametru poskytovane sluzby
Poskytovatel není povtnen přtstoupít na navrh Účastníka na změnu Smlouvy kterym by došlo ke snížení

Zmena se muže tykat zejmena
2.4.2, Poskytovatel je oprávněn zmenít podminky Smlouvy v celém rozsahu tzn. | jakoukolí soucast Smlouvy.
jínou Službou. ajj prav a
nahrazení
nebo
ukončení
poskytovaní
zahajení
poskytovaní
podmínek
parametru
(ceny
Služby
poskytované
zpracovaní udaju
podmínek
reklamao
plateb
zpusobu
a
poplatku
ceny
JYÚČÍCVB'T'
rozsahu
íeích
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nlouvy u kterycl' to vyzaduje zakon ínt'ormuje o takoveto zmene Úcastníka mínín'íalne ] mesíc

predem stejnou formou. jakou Účastník zvolíl pro zastlaní vyuctovaní

V prípade ze Úcastník s touto zmenou nesouhlasu je opravnen ukortCít

Smlouvy Účastník nesouhlaSí je
Smlouvu bez jakekolí sankce ke dní. kdy ma nastat učínnost zmeny Smlouvy O tom že s novymí podmínkamí
aby bylo možne ukončení Smlouvy vcas technícky
povtnnen písemné ínformovat Poskytovatele a to ídealne 15 dnu pred planovanou zmenou

zpracovat, nejpozdejí však ke dnu nabytí ucínností zmeny podmínek
ke zmene podmínek Smlouvy dOjde na zaklade
2.4.4. Právo na ukončení Smlouvy bez sankce UČastntkovr dle CI 2 4.3 nevzníka v prípade že

zmeny pravní upravy nebo v případě změny ulozene Ceskym telekomuníkacním uradem.
2.5. Na jak dlouho je Smlouva uzavřena
automatícky prodlužuje o stejnou
Smlouva se uzavíra na dobu určttou pokud není ve Smlouvě uvedeno jtnak Po uplynutí doby urcíte se Smlouva
jínak.
uvedeno
Smlouve
ve
není
pokud
podmínek
stejnych
za
to
a
dobu, na kterou byla uzavřena
2.6. Výpověď Smlouvy nebo jednotlivé Služby
trvant vypovedet V takovem
2.6 1. Pokud byla Smlouva uzavřena na dobu urcítou. nelze Smlouvu nebo jednotlívou Službu pred uplynutím doby
íjínak
případě je treba pockat dokud tato doba určíta neuplyne. Smluvní strany se mohou ve Smlouve dohodnout
udaní duvodu ve 30 denní vypovední
2 6 2. Pokud byla Smlouva Čl jednotlíva Služba uzavřena na dobu neurcítou je možne jí wpovedet bez
doruCení písemne vypovedí ze strany
dobé. pokud nent ve Smlouvě dohodnuto jinak. Výpovední doba začne bežet nasledujtcrho den po dní

Účastníka.
to že se jedna o vypoved cele
2.6.3. Pokud výpověd" neobsahuje udaj otom ktera konkretní Služba je vypowdana bude mít Poskytovatel za
Smlouvy
2.7. Odstoupení
Smlouvu je možné ukoncít take prsemnym odstoupením ale pouze z níže uvedenych duvodu
Sluzbu dele nez t5 dní
2.7.1. Účastník muže odstoupít od Smlouvy nebo jednotlíve Služby v případě že Poskytovatel neopravnene nedodava
2.7.2 Poskytovatel muže odstoupít od Smlouvy nebo od jednotlíve Služby pokud
(\ll Účastník neuhradí v prubehu trvaní Smlouvy jakakolí 3 vyuCtovam a byl na tuto skutecnost upozomen
ím Účastník uhradí 2 po sobe jdouCí vyuctovaní až po splatností a byl na tuto skutečnost upozornen
t3 1 >
m Účastník sdelíl nebo do Smlouvy doplntl nepravdívy udaj ktery je podmínkou k uzavrení Smlouvy
pro poskytovaní Služeb anebo
tdí Účastník neposkytl nutnou součínnost pro plnení Smlouvy zejm neumozntl umístení potrebneho zarízení
se považuje í ohrožujíCí hrube
neumožníl pristup k mtstu instalace nebo k umístenemu zarízení. Za neposkytnutí prímerene soucínností
nebo neuctíve chovaní VÚČI zamestnancum CI dodavatelum prí plnení Smlouvy
m Služby užíva jtna osoba nad ramec souhlasu (4 5 j
Účastntk používa nebo Šíří nastrOje ktere by mohly ohrc2ít bezpeCnost a ntegtítu síte UPC nebo dalsích osob í4 6 písm d)
m
nebo kvalítu Sluzeb poskytovanych jxnym
ígí Účastník uživa Službu zpusobem ktery negatívne ovlívnuje provoz stte cr jakekolí její casti

Účastníkum (4.6. písm. 65)
th)

s Účastníkem bylo zahajeno msolvenční rízení

UPC Česka 'epubl ka s r o

se sío=em v D'aze 4 .‘Jusle Zav sova SC? 5 PSC 'í43 DO

IC 00562262 zapsana v obchodnín“ 'EJSÍÍlKo vedene'n Mestsxm— soudem

Praze oddíl C vložka ‘8‘485

strany se nedohodnou Jinak

2.8. Úmrtí fyzické osoby podnikat
ele
Když nastane Umrti Účastník
a (fyZlee osoby podnikatele)
ie potreba. aby o teto skutecnost
muzou iakýmkoli zpusobem
i pozustalí informovali Posky
nasledne Je nutne doložit
tovatele. Informovat ho
umrtni list nebo Cestne prohl
s pozustalymi. zda se Účastnik
aseni pozustalych. Pote se
em nove stane nekdo z pozustal
Poskytovatel dohodne
ych ipokud si preii Služby i nada
doložení umm (případně k
le využívat) nebo bude Smlouva
datu timrti pokud Služby
prokazatelne nikdo neuzwall
ukončena k datu
2.9. Komunikace mezi smluvním
i stranami
2.9.1. Účastník ma možnost konta
ktovat Poskytovatele pisemne
anebo telefonicky na klientskem
Praha 4 2 Nusle PSČ 140 00
centru UPC Business adresa
e-mail podnikatel©upcbusiness
ZaVisova 5025
cz telefonní Cislo +420 241 005
2.9.2. Za písemnou formu
200
daneho iednani se povazuie
dopis vlastnorucne podepsan
poskytovatele poštovních služe
ý opiavnenou osobou zasla
b nebo email opatreny zaručený
ny prostrednictvnn
m a uznavanym elektronickym
2.9.3. Poskytovatel vyuziva ke
podpisem opravnene osoby.
komunikaCi s ÚCastnikem predn
ostne Sdéle'iou adresu elektronic
elektronicke posty kterou Účast
ke pošty. Poskytovatel muže
ník použil při predchozi komu
take VYUŽIÍ adresu
nikam s Poskytovatelem Dale
Účastníka kterou mu Účastník
bude Poskytovatel využívat konta
sdelil. iinak adresu mista insta
ktni adresu a telefon
lace Služby Pokud nastane zmen
změnu nesdělí Poskytovateli
a
v kontaktních Ldallch Účastníka
sdeleni zaslana dle puvodnich
a Účastník tuto
kontaktních udaju budou pova
žována za doručena

2.10. Zveřejnění Smlouvy Účastnik
em
Poskytovatel bere na vědomí
že Účastník zver'eini obsah
Smlouvy pokud Je k tomu povm
skutečnosti je Účastník pownen
en podle zvlastních pravnich
Poskytovatele predem informovat
predpisu O teto
3. Informace o účastníkovi
3.1. Udaje nutné pro uzavření
Smlouvy
Účastník je povinen ve Smlouvě
uvest
a) Jmeno popripade imena.
a príimeni popripade obchodni
firmu bydliste misto podnikani
fyzrckou osobou — podnikatel
a identifikační Číslo. bylo-li pride
em
leno pokud ie
b) obchodní firmu nebo nazev
Slle. popripade Sidlo organizacn
i složky na uzemi Ceske repub
popřípadě jména příjmení
liky a identifikacni ČlSÍO bylo-l
a bydliste osoby opravnen
i prideleno Jmeno
e Jednat imenem teto pravn
Ostatní udaie jsou poskytovaný
icke osoby pokud ie pravn
dobrovolné
ickou osobou

3.2. Změna udaju Účastníka
Pokud se nektera z informaCI
vyplnenych ve Smlouve zmen
i ie Účastnik povinen tuto
HelCCZdéjl do 7 dni od zmeny.
změnu písemné oznamit
To se tyka take kontaktni adre
klientskernu centru co HEde
sy na kterou \i'am zasilame
lve

veskere písemnosti a efmaílove
adresy.
;; “:.“n a lcikal'zac'ni udaie
„ 2.2. 2. _- :
_'; . .: „:ae .;ere L" sius
cycn icaaiizacficn we”. vztan
'
„ , Je nezcyťny pro pCSkytcv
ujicich se K Úcastnikovi a to
ani služeb a souviseiiCich prov
v rozsahu po dobu
zapsem propOJem a prist
oznich cinnosti zejm. prenosu
upu k Siti. vyuCtovani a zapl
zprav sitémi elektronických komu
acení služeb identifikaCi
nikací.
zakonem stanovených povmnost
zneuzivani sítě a sluzeb
elektronickych komunikací
í. Pro další Učely zpracovava
a plnění dalsích
a uklada Poskytovatel provozní
v případě. že k tomu dal pred
Udaje veetne príslušných lokal
em souhlas Ličastník nebo uživa
izacnich udaju
tel ke kteremu se tyto udaie vztah
ují

3.4. Údaje v telefonních seznamec
h
Údaie o Účastníkoví tzn Jmen
o a pmmem telefonní cislo
a pripadne adresa elektronicke
(tisténem I elektronickemi Poku
posty muz'ou byt zveřejněny
d o to ma Účastník zajem. ie
v telefonním seznamu
treba to uvest primo ve Smlouvě
seznamu lze kdykoli odvolat V
Údeleny souhlas se zverejnením
tom případě zaiísti Poskytovatel
v telefonnim
odstr
aneni udalu ze seznamu pri lGJlCh
Poskytovatel na zaklade zako
neibližsi uprave. Údaje Úc'astnika
na i dalsim poskytovatelum infor
poskytne
maCních služeb 0 telefonních
si Účastník nepřeje. aby Jeho
cislech a vydavatelum telefonníc
udaje uvedene v telefonním sezn
h seznamu. Pokud
amu byly využívany pro konta
to uvest přímo ve Smlouve Ucel
ktovani za Ucelem marketingu
em tisteneho nebo elektronic
tretich stran ie treba
keho seznamu učastniku Je pouz
Jména nebo pripadne dalšich
e vyhledavani kontaktu 0 osob
identifikačních prvku. \/ elekt
ě na zaklade JGthO
ronicke VelZI seznamu Je možn
vyhledavaiicí zna imena nebo
e
vyhle
davani kontaktu o osobe pouz
název ÚCastnika.
e pokud
3.5. Nabidka služeb a produktu
3 51 Účastník bere na vědo
mi že ho Poskytovatel muže
telefonicky a prostrednictvim
produktech Pokud si Účastnik
poštovních zasilek informovat
nepřeje. aby byl o takovych služb
o svych službach a
ách a produktech informovan.
3.5.2. Za učelem nabízení obch
muže to kdykoli pisemne odmít
odu a služeb společnosti UPC
nout,
Je
Posky
tovatel v souladu se zakonem
a adrese Účastníka a statu
oprav
tarniho organu Úcastnika
nen predat informace o Jmenu
iinemu zpracovateli osobnich
přiimeni
informací písemné odmítout.
udaiu. Účasthik Je opravnen
kdykoli pOZdélI predavani
těchto
3.5.3. Na adresu elektronické
pošty a telefonní číslo Účastnika
muze Poskytovatel zasílat obcho
svých službách a produktech.
dni sdeleni UPC ve kterých
Pokud Sl Účastník nepreie aby
bude informovat o
mu byla obchodni sdeleni zaSil
kdykoli později pri zaslani
ana muže to odmítnout při podpi
každe Jednotlivé zpravy
su Smlouvy Čl

3.6. Nahráváni hovoru
V ramCi plneni Smlouvy Čl iedna
ni o podminkach Smlouvy či
z duvodu zkvalitnovani Sluzeb
nahravany
JSOU hovory s klientským a dohle
dovym centrem
3.7. Podmínky zpracování osob
ních údaju
Podminky zpracovani osobních
udaju se primerene ridi Zasadami
ochrany soukromí spotrebitelu
kterém je Účastník subjektem
(k dispOZiCi na
osobních udaiu dle ucinných
;„J 7;.) a to v rozsahu ve
pravnich predpisu zeimena evro
o ochraně osobních Lidaiu. Za
pskeho narizeni (EÚ) 2016/679
podminek a pro uc'ely stanoven
_ Obecne narizeni
e
temit
o
Zasa
a to u těchto Účastniku uziva
dami zpracovava Poskytovatel
telu Služby i u potenCialnich
osobni udaje automaticky l manu
zajemcu 0 Služby
alne
4. Služby
4.1. Druhy Služeb
Poskytovatel poskytuje rn J tyto
služby elektronických komunika
Ci
a)
služb
a přístupu k Siti internet.

JPC Ceska republika s r o
se sidlem v Praze 4 Nusle Zavis
ova 02 5 PSC 743 cc
lC 00562262 zapsana v obch
cdn m rest? ku vedeneni lvles
tskym souden“ v Praze oodil
C vložka ‘87485

b)

datové služby

c)

hlasove služby

d)
služby datovych center
DaISI Služby nebo doplnkove služby ktere lze užívat pouze v souvrslostl s nekterou službou elektroníckych kornunrkacr (dale vše Jen Služba"
nebo Služby"l JSOU popsany ve Specrtzkacr jednotlívych Služeb Specmkace le nedílnou součastr Smlouvy a Je k dISpOZlCI na
4.2. Zahájení poskytování Služby
Služba Je poskytována ode dne uspesneho zprovoznení koncoveho místa tuCastnícka zasuvka) nebo v den kdy Je UCastníkovr dodano pfljlmaCl
zařízen: pokud Je koncove místo jIZ zprovozněno Pokud po podpísu Smlo lvy nedolde ke zprovoznení koncoveho místa z duvodu na straně
UCastnrka Je Učastnrk povrnen Poskytovatel! nahradrt učelne vynaložene naklady ktere mu vznlkly v souvtslostl s přípravou zprovoznení
koncoveho místa K zahalenl poskytovaní Služby do de nejpozdejí do 40 dnu od podpísu Smlouvy pokud se smlt. vnl strany nedohodly lrnak

4.3. Instalace Přijímacích zařizení
PříJímacr zařízení (čl. 7) Učastníkow zpravidla lnstaluje konfrguruye drstnbuule a zapolule spolecnost UPC Cr ]GJI dodavatele Instalace
konfigurace, dlstríbuce a zaporení Přljlmacmo zařízení techníkem Poskytovatele CI technlkem Poskytovatelova dodavatele _le zpoplatněna dle
Cenlku nebo dle Smlouvy
4.4. Místo poskytování Služby
4 4.1 Služba Je poskytována v provozovně: UCastníka čr vyeho míste podníkanl Místo nebo mrsta poskytovan Služby JSOU speCIfIkovany ve
Smlouvě Jako rnrsto Instalace.
4.4.2. Před uzavřením Smlouvy l vprubehu jellho trvaní muže Poskytovatel požadovat aby Ubastník proka'zal že mlsto Instalace užíva
opravnené.
4.4.3 Učastník Je povmen zpřístupnrt rnlsto lnstalace. aby Poskytovatel mohl zprovoznlt koncove mlsto.

4,4,4 Učastnlk je povrnen zayístít souhlas vlastnlka domu ve kterem ma byt mlsto lnstalace že v tomto domě je možne koncove mlsto
nalnstalovatv pokud tam JeSté není lnstalovano
4.4 5. Účastník Je povrnen ZBJISÍIÍ souhlas vlastníka domu ktery umožnl Poskytovatelí provadet udržbu opravy upravy montaž přemístění.
rewze. méřenr Čl demontaž Služeb nebo zarízení potrebnych pro užívaní Služeb a vstup za učelem vyse uvedeneho
4.5. Osoby, které jsou oprávněny Služby užívat
Služby muže užívat Učastnlk nebo osoby ktere s ním pracu“ v provozovne nebo miste podníkaní a to pouze pro vnítřni potrebu Učastnika Jedna
se zejmena o zamestnance UČastníka K tomu aby Služby užívaly líne osoby je nutny vyslovny souh.as Poskytovatele
4.6. Způsob užívání Služeb
Přl uzrvaní Služeb Je Učastnlk povrnen
al
nezasahovat do zařízení Poskytovatele nemenít ]GJICh nastavení am nemémt nastavenu přípOJeneho PřtllmaCIhO žar'rzenr
"FUSKNFTCD.1 Zlcrrvslna n
>
-: ohtezuncr volant
"í'tyrn prav ll n predrrtrsy

:_,__ .3
„.
„.
_
„
,
„ostarnt.egntt ste UPS nebo dalslch osob
nes: var Síožo, zpusooem new Dy momneg atlvne ovlívnír provoz síte ČI Jakekoh JeJI Castí nebo kvalítu Služeb poskytovanych Jínym
UCastníkum.
Služby lze užlvat prostřednlctvím zařízenl ktere splnuíe požadaka stanovene pravnímí předplsy pro provoz v CR.
4.7. Porucha Služeb
Pokud vzníkne v ramcr síte Poskytovatele porucha Je UCastník povmen tuto poruchu bez odkladu nahlaslt klíentskemu centru nebo obchodnímu
zastupCí Po nahlášení opraví Poskytovatel poruchu do 2 pracovních dní pokud se smluvní strany nedohodly línak Pokud je porucha na sltí nebo

na zařízení Poskytovatele nese naklady na opravu Poskytovatel. v opaCnem přlpade nese naklady UCastník
4.8. Služby třetích stran
Přr použlvanl telefonní služby muže UCastník využít | služeb které nabrzr dalsí poskytovatel (např komerční línky s předvolbou 9xy). Pro spustenl
služeb třetích stran muže Poskytovatel požadovat složení Zaruky dle Smlouvy Čl Ceníku. Takove služby třetí strany jsou hrazeny třetí straně
prostřednnctvum Poskytovatele a poplatky za tyto služby JSOU zohledněny ve vyuctovaní. Služby třetích stran ]SOU vždy uótovany nad ramec
telefonního tarífu (volnych mrnutl Poskytovatel nenese odpovědnost za služby třetrch stran a není tedy možne reklamovat u Poskytovatele lepch
vadne poskytnutí
4.9. Omezeni Služeb
4 9 1 Omezrt nebo přeruslt poskytovaní Služeb na nezbytne nutnou dobu muže Poskytovatel v prípade narusenl bezpečnostr a Integrity site
bezpečností služby nebo pří ZJIŠÍÉHI Jejlho ohroženl nebo zranítelnostl nebo na zaklade rozhodnutí statního organu v obdobl krrzoveho stavu
nebo z duvodu „nebo duležíteho verejneho zajmu.
4 9.2. Omežrt nebo přerušlt poskytovaní Služeb muže Poskytovatel take v případe že
a)
UCastnIk neuhradí včas a řadne vyučtovanr Služeb ato am po uplynutí nahradní lhuty.
b)
eXISÍUJe duvodne podezření že Učastnlk nebo „na osoba zneužíva poskytovane Služby (např 4 5 )
C)
UCastmk odmítne složit zaruku <5 8.»
d)
Účastník užlva Služby zpusobem ktery muže negatívne ovllvnít provoz srte Čt jakekoliv j€l| Castí nebo kvalrtu Služeb poskytovanych
Jlnym učastníkum (např. užíva zařízenl neschvalene pro provoz v CR).
49 3 Poskytovanl služeb Poskytovatel obnow v přlrneřene lhute Jakmíle odpadne duvod kvulí kteremu byly Služby omezeny nebo přerušeny.
Po dobu omezeni nebo přerušení z duvodu v bodě 4,9.2. hradr UČastnlk Služby v plném rozsahu a za opetovne zprovoznenl muže Poskytovatel
požadovat uhradu poplatku dle Ceníku nebo Smlouvy Pokud byly Služby omezeny nebo preruseny z duvodu v bodě 4.9.2 muže Poskytovatel
po obnovení poskytovaní Služeb učtovat UCastnrkovr cenu Služeb v plne vysí l když do te doby poskytoval slevu
4.10. Odpovědnost za škodu
Odpovědnost Poskytovatele za škodu Je omezena zakonem c 12712005 Sb o elektroníckych kornlnaCích ve znenl pozdejsích předpísu.
Poskytovatel tedy není povrnen nahradlt UCastníkoví skodu ktera vzníkne v dusledku přerušenl Služby nebo vadneho poskytnutl Služby
4.11. Přenesení čísla od nebo k jinému operátorovi
V případě telefonní služby Je Učastník opravnen pfem od Jlneho poskytovatele služeb k UPC l se svym telefonním ólslem Ma take možnost
ponechat sr sve telefonní Číslo a přejít s ním klínemu poskytovatelr služeb Vtakovern prrpade přejlmalICI poskytovatel zasle objednavku na
přenos čísla. Tuto objednavku Je třeba doplnlt do 4 pracovních dnu o vypoved telefonní služby ze strany UCastníka. Pokud se tak nestane
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objednavku přejímallciho poskytovatele Poskytovatel odmítne Pokud le Poskytovatell doruCena samotna vypoved bez objednavky přellmallcrho
poskytovatele. bude yi posuzovat podle čl. 26. Pokud Učastník přenese sve crslo k „nemu poskytovatelí služeb a UKOHČl tak telefonní službu
v prubehu doby určíte trvání Smlouvy nebo v prubehu mlnlmalnl doby užívaní Služby muže Poskytovatel žadat od UCastnlka uhrazení slev nebo
Jlnych zvýhodnění. které mu poskytl a které byly vazany na dobu trvanl telefonní služby nebo mlnlmalnl dobu užívaní telefonnl sluzby
5. Cena za Služby
5.1. Od kdyje Služba účtována
Cenu za Služby hradí UCastnlk od zahalení ]Gllch pOSkytovanl vyse ceny za Služby je uvedena ve Smlouve nebo v platnem Ceníku Služeb (dále
jen „Cenikl Ceník le nedílnou součastí Smlouvy.
5.2. Vyúčtování Služeb
Cenu za Služby vyučtuje Poskytovatel zpravrdla meSlCne VyuCtovanl ceny Poskytovatel dorucí v elektronlcke podobe pokud se smluvní strany
nedohodly llnak. Pokud Učastnlk nesdélll adresu elektronícke posty zaSIla mu Poskytovatel ttstene vyučtovanl. Tlstene vyučtovanl je zpoplatneno

dle Ceniku
5.3. Splatnost a zpusob úhrady vyúčtování
Splatnost ceny za Služby Je uvedena přímo ve vyuctovanr, Pokud ve vyučtovaní splatnost není uvedena Je takove vyuctovanr splatne do 10 dnu
od jeho doručení Zpusob platby je uveden ve Smlouve v opačnem případe provede Učastnlk uhradu vyuCtovanl na učet Poskytovatele uvedeny
ve vyučtovani

5.4. Sleva
5.4.1. Poskytovatel muže Učastnnkovr poskytnout slevu. Sleva muže byt poskytnuta bud lako opakující se sleva z ceny Služeb nebo jako
Jednorázová sleva z aktlvacnlho poplatku nebo sleva z mstalačnrho poplatku anebo i „na sleva kterou Sl smluvní strany dohodly ve Smlouve
5 4 2 Nárok na slevu vznlkne pokud
a) byla dohodnuta ve Smlouvě
bl Účastník dodrží dohodnutou mtnlmalnl dobu uzlvanl (u Smlouvy na dobu neurcltou) nebo dobu urcrtou trvanl Smlouvy
c) UČastnlk neporuší Smlouvu zpusoby kvulí kterym muže Poskytovatel odstouplt od Smlouvy (2 7 2, písm. al až hl)
d) Učastntk neporuší Smlouvu zpusoby. kvulí kterym muže Poskytovatel omezrt Služby (4.9.2.)
5 4 3. Narok na slevu vznlkne v okamžíku kdy Účastník splní! všechny uvedene podmlnky Pokud se tak nestane. žasle Poskytovatel opravne
vyúčtova'nl ceny. V opravnem vyučtovanl Poskytovatel doučtule Učastnlkovl cenu v plne VYŠl. tak byla uvedena ve Smlouvě nebo v Cenlku v době
uzavření Smlouvy.
5.5. Neuhrazení ceny Služeb
Pokud Učastnlk neuhradí včas nebo řadne cenu za Služby vyzve no Poskytovatel znovu k zaplacení stelnou formou, takou doručuje vyuCtova'nl
a poskytne Učastntkovx mlnlmalne 7 . dennl nahradní Inutu k zaplacení
„„ :;„Ýnr 4 r. a.
E 6

Pokud anl pote nezaplatr UCastnlk cenu za Služby muže Poskytovatel

Cpako.ane neunrazem ceny Služeb

:: „: Last.“ '( .f'šíll 2 po sope ,ootm vyučtovanl až po splatností aCkoh byl na tuto skutečnost upozorněn. muže Poskytovatel odstouplt od
Smlouvy t27 2 písm b). Od Smlouvy muže Poskytovatel rovnež OdSÍOUDIÍ„ pokud Učastník neuhradl v prubehu trvání Smlouvy jakákoll 3
vyučtování a byl na tuto skutečnost upozornen (2.7 2. písm a)

5.7. Úhrada
Platbu. kterou od Učastnrka Poskytovatel Obdl'Žl muže dle sve volby použít na úhradu Jakekolí dlužne Castky Účastnrka. 0 tom na uhradu take
dlužne častky byla platba použtta. se lze unformovat prostředntctvm kllentskero centra
5.8. Záruka
Poskytovatel muže požadovat po Učastníkovl složení Zaruky dle Smlouvy ČI Cenlku (např. 4 8.). VétSmou bude Poskytovatel požadovat složení
zaruky po Učastnikoví. pokud bude u Uastníka zaznamenám v prubehu meslce nezvykle vysoky provoz Telefonní služby. ktera mohla byt k ulme
Učastnika zneužlta Jínou osobou Pokud Učastnlk zaruku odmítne složlt le Poskytovatel opravnen do konce meslce Službu omezit Tlmto
postupem se Poskytovatel snaží ochranít zejmena Učastnlka před nadmernym fínančnlm zatržením ale zaroven | sam sebe před neplacenlm za
poskytnute Služby. Případnou dlužnou castku UCastníka lze zapoclst protl poskytnute Zaruce. O započtení se lze lnformovat prostředntctvtm
klíentskeho centra. Po ukoncenl Smlouvy vratl Poskytovatel složenou Zaruku po započtení vsech dlužnych Castek a to do 60 dnu od ukončení
Smlouvy nebo od vypořádání vsech zavazku (včetne vracení Přljlmamho zařízení)
5.9. Záloha
Složení Zalohy dle Smlouvy Čl Cenlku muže Poskytovatel požadovat v přlpade že s ním chce uzavřít Smlouvu osoba ktera VUČI němu v mínulostl
neplnlla závazky nebo by uzavření Smlouvy s ní a prípadne plnenl teto Smlouvy mohlo byt v prokazatelnem rozporu 5 Jeho pravem chranenyml
Zájmy nebo zajmy třetích osob (např pokud je osoba v exekum nebo s ní bylo zahajeno lnsolvencnl řlzenu l2.3.). Zalohu kterou Učastnlk
poskytne bude Poskytovatel každy mésrc používat na uhradu vyučtovanr Učastnrka a to až do ]Gllho vyčerpaní. Pote bude UCastník hradít

vyučtovanl standardním zpusobem t5-3 l.
6. Reklamační řád
6.1. Reklamace vyúčtování
UČastnik le opravnen reklamovat vyučtovanl ceny Služeb na klíentskem centru a to do 2 meslcu od dorucenl vyučtovanl potom pravo reklamovat
podle zákona zamkne

6.2. Odkladný účinek
Reklamace nemá podle zákona odkladny uclnek na splatnost vyučtovanl
odkladnem účínku reklamace rozhodnout.

.
.
Na žadost Učastnlka vsak muže Cesky telekomunlkačnl urad o

6.3. Reklamace Služby
Učastnlk je oprávněn reklamovat kvalítu poskytnute Služby ato do 2 meSlcu od lGllhO vadneho poskytnutí potom pravo reklamovat podle zakona
zanlkne
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6.4. Vyřízení reklamace
Reklamacr vyřídí Poskytovatel do 30 dnu od jejího doručení. v prípade
kladneho vyřízení reklamace vyučtovaní zohlednr Poskytovatel případny
přeplatek v následujícím vyuctovaní Služeb nebo jej Ucastníkow na
jeho žadost vratí V prípade kladneho vyřízent reklamace Služby zohlední
Poskytovatel případnou slevu z ceny Služby v nasledujícun vyučtovaní
Služeb Pokud UCastník nesouhlast se zpusobem vyřízení reklamace
muže se obrátit na Česky telekomuníkacní urad
7. Pronájem Přijímacích zařízení
7.1. Přijímací zařizení
Příjimacím zařízením se rozumí zařízem ktere umožní užívat Služby
tzn pr'íjímat Signal UPC Jedna se napr o swrtche telefoní přístr0je
brany
atp. PříjímaCI zařízení Sl muže Učastník podle konkretní nabídky bud
pronajmout. zdarma vypujčít nebo koupit, Prostředníctvím pronajatych
čí
vypujcených Příjimacích zařízení muže UPC poskytovat služby elektroníckych
kornunrkact ! dalším uc'astníkum V případě vymeny pronajateho
nebo vypu1ceneho zařízení v ramcr reklamace neodpovída Poskytovatel
za uloženy obsah pevneho dísku Příjímacího zařízenr Pro zajístění
funkčností sítě pří poskytovaní Služeb muže Poskytovatel aktualrzovat
software nastavení pronajatych Čl vypujčenych Přijímamch zařízení
a on
teto aktualtzacr muže d0jít ke změně uloženeho obsahu,
7.2. Pronájem Přijímacího zařízení
V případě pronajmu PřijímaCího zařízení hradí Učastník za pronajem
pravídelne měsíční pOplatky ve VYŠI určene ve Smlouvě nebo v Ceníku
Vyučtovaní a uhrada poplatku za pronajem Příjímacmo zařízení probíha
stejnym zpusobem jako u vyuCtovaní Služeb UČastnrk je pox/men
pronajaté zařízení chranít protí poškození
ztrátě a kradeží.

7.3. Výpůjčka Přijímacího zařizení
Pokud je Přijímací zařízení zdarma vypujCene platí pro vypujcku stejna
prava a povínností jako pro pronajem PríjímaCích zařízení
7.4„ Vrácení Přijímacího zařízení
Vprípadé ukončení Smlouvy vratí Účastník Poskytovatelí PríjímaCt
zarízení neposkozene a to 15 dnu od skončení Smlouvy Demontaž
Příjimacího zařízení provede Poskytovatel a Ucastník k tomu poskytne
prímerenou soucínnost. Jestlíže UCastník nevratí PříjímaCí zařízení
v
uvedené lhutě„ nebo jej vrátí poskozene nebo nefunkční nebo ve stavu.
ktery Zjevně neodpowda bežnemu cpotřebení je Poskytovatel opravněn
Učtovat Učastníkovr jednorazovou smluvní pokutu ve vyší uvedene
ve SpecífíkaCí objednaných služeb a to vedle náhrady škody.
7.5. Nevráceni zařízení
Pokud pronajaté PřijímaCí zařízení nevrátí UCastník včas a v poradku
(7,4,;

muze Poskytovatel požadovat zaplacení smluvní pokuty dle Ceníku
7.6. Vrácení zařizení bez ukončení Smlouvy
Pokud Učastník pronajate PííjímaCt zarízení vratí aníž by řadně ukončíl
Smlouvu nema to V|lV na trvaní Smlouvy V takovem prípade Smlouva
dale trva a UCastník je povunen
Právo a příslusnost
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hradít cenu za Služby
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:::-cnet" c 35 z„ '; So občansky zakoník ve znení pozdějších
predpísu a zakonem
_ _ _
_
„ _ „ .':<„:<y:n komunkamch ve znění pozoeJSích predpísu. Pokud
některá část Smlouvy bude shledána neplatnou nema to
vlív na platnost ostatních ustanovení. Případne spory ktere mezr
stranamí vzníknou bude řešit podle vecne příslušností Česky telekomuníkacní

urad nebo obeony soud Česke republrky.

9. Součástí Smlouvy
Současti Smlouvy jsou vždy tyto Všeobecně podmínky dale Spectflkac
e objednanach služeb Servrce Level Agreement a CGWK Aktualní znení
Smlouvy včetně součastí je uveřejněno na

10. Účinnost
Tyto Všeobecne podmínky jsou ucínne od 1. 11 2018 Aktualní znení
Všeobecnych podmínek je k dlSpOZlCl na _._._.._.r

JPC Česka republxka s r o se Sídlem v Praze 4 \Jusle Zavísdva SDZ
5 PSC '“ 30
KC 00562262 zapsaná v oochocnw rejstríku vedenen Mestskyn' soudem
\ Praze oddíl 3 vlozka 187485
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