Sdělení před uzavřením smlouvy
uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory
verze 1.10.2018 INT

Společnost PODA a.s. (poskytovatel) sděluje tímto panu/paní: ______________________
(spotřebitel) následující informace před uzavřením smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat (dále uváděno jako smlouva)
Identifikační údaje
poskytovatele:
Služba:

PODA a.s., 28. října 1168/102, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179
Tel: 703 730 730, e-mail: info.policka@poda.cz
Přístup ke službám v oblasti přenosu dat, zejména přístup do sítě INTERNET prostřednictvím
bezdrátového, metalického nebo optického datového okruhu

Cena:

Výše ceny a její stanovení odvisí od zvoleného tarifu a doby, na kterou je smlouva uzavřena, a tato je
uvedena v ceníku, který je přílohou č. 1 tohoto sdělení.

Způsob platby:

Převodní příkaz

Reklamace:

Pokud poskytovatel nebude moci zajistit sjednanou službu je spotřebitel oprávněn podat reklamaci u
poskytovatele.

Doba trvání závazku:

Právo odstoupení od
smlouvy:

Je možno uzavřít smlouvu na dobu určitou i neurčitou; doba trvání závazku se odvíjí od zvoleného
tarifu - viz. ceník který je přílohou č. 1 tohoto sdělení. Pokud je smlouva uzavřena na dobu
neurčitou, lze jí vypovědět písemnou výpovědí zaslanou na adresu poskytovatele, přičemž
výpovědní doba je 30 dnů.
Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření s tím, že toto
odstoupení musí být učiněno v písemné formě a musí být doručeno na adresu poskytovatele
uvedenou výše. Formulář pro odstoupení od smlouvy je součástí tohoto sdělení viz níže.

Úhrada ceny za plnění v
případě odstoupení od
smlouvy:

Pokud poskytovatel započal s plněním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
spotřebitelem, a spotřebitel ve stanovené lhůtě od smlouvy odstoupí, je spotřebitel povinen zaplatit
poskytovateli poměrnou část ceny za poskytnuté plnění.

Možnost stížnosti:

Spotřebitel je oprávněn se se svojí stížností obrátit na poskytovatele, který ji vyřídí do 30-ti dnů,
nebo na Magistrát města Ostravy nebo na Českou obchodní inspekci nebo na Český
telekomunikační úřad.

Zánik práva na odstoupení
od smlouvy:

Poskytovatel sděluje spotřebiteli, že pokud spotřebitel ve smlouvě vysloví souhlas s tím, že
poskytovatel započne s plněním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, pak
spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Subjekt příslušný k řešení
mimosoudních
spotřebitelských sporů:

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušný: Český telekomunikační
úřad, se sídlem Sokolovská 219, 19000 Praha 9, IČ: 70106975, www.ctu.cz.

Podpisem tohoto sdělení potvrzuje spotřebitel skutečnost, že byl s jeho obsahem seznámen a že převzal i uvedenou přílohu č. 1.

Dne:
Příloha č. 1: Ceník služeb UNET

Podpis spotřebitele:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete
odstoupit od smlouvy, viz text výše):
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - Oznámení o odstoupení od smlouvy:
Adresát: PODA a.s. (pobočka Polička), Masarykova 8, 57201 Polička
Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat č. ………….
Datum objednání ……………….
Jméno a příjmení spotřebitele: …………………
Adresa spotřebitele ………………..
Datum ……………

Podpis spotřebitele………………

Zákaznická linka: +420 703 730 730. Provozní doba: technická podpora 7:00 - 19:30; administrativní podpora v pracovní dny 7:30 - 17:00.

Smlouva
o poskytování služeb v oblasti přenosu dat
číslo VZOR spotřebitel
verze 1.10.2018

1. Smluvní strany
1.1. poskytovatel služby

PODA a.s., 28. října 1168/102, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v
Ostravě v oddíle B, vložka 4020, kterou zastupuje statutární ředitel Ing. Martin Šigut, nebo jím zmocněná osoba.

1.2. uživatel služby
Obchodní jméno /
Příjmení a Jméno:

IČ/RČ/Dat.narození:
DIČ:
Statutární orgán:
Bydliště statut. orgánu:
Statutární orgán:
Bydliště statut. orgánu:
Kontaktní osoba:

Zapsán v OR vedeném:
Spisová značka:
Fakturační adresa:
PSČ a obec:
Bydliště (liší-li se):
PSČ a obec:
Zasílací adresa (liší-li se):
PSČ a obec:
Adresa instalace (liší-li se):
PSČ a obec:

Autorizační telefon:
Kontaktní telefon:
Autorizační email:
Kontaktní email:

Fakturační email:

2. Registrační údaje a předmět smlouvy
2.1. Rychlost přípojky
(rychlost v kbit/s, (rychlost v kbit/s, směr k uživateli / od uživatele):
2.2. Název tarifního programu:
CITY-OPTI+
Předmětem smlouvy je poskytnutí služby UNET v souladu s touto Smlouvou a Smluvními podmínkami provozování služby UNET.
Služba nemá omezené množství přenesených dat. Rychlost uvedená v 2.1. je maximální, nikoli garantovaná. Sdílení (agregace) je maximálně 1:2.

2.3. Údaje pro přístup na zákaznický portál www.unet.cz:
Uživatel. jméno: divokam Jednorázové heslo 2Zsn5EjoT
Po prvním přihlášení na zákaznický portál bude uživatel vyzván ke změně hesla, uživatel bere na vědomí, že je nutné provést kroky k zabezpečení
tohoto hesla před možným zneužitím.

2.4. Platební podmínky
Způsob úhrady:

Číslo účtu

Způsob zasílání faktur:

E-mail

Fakturační perioda

(při platbě inkasem je třeba aby uživatel předem v bance zadal povolení inkasa na účet poskytovatele 115305664/5500)

3. Služba je zpoplatňována těmito poplatky

Základní cena (Kč)
bez DPH DPH* %

a) Jednorázový zřizovací poplatek
b) Měsíční poplatek za připojení
Ostatní služby
Součet :

0,00
0,00
0,00
0,00

* DPH bude účtováno dle aktuálně platných daňových předpisů.

21,00
21,00
21,00
21,00

s DPH*

Sleva %

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0

Cena po slevě (Kč)
bez DPH

0,00
0,00
0,00
0,00

DPH* %

21,00
21,00
21,00
21,00

s DPH*

0,00
0,00
0,00
0,00

4. Ostatní ujednání:

Smlouva se, na základě žádosti uživatele učiněné s ohledem na cenové zvýhodnění, sjednává na dobu určitou v délce __ měsíců počínaje od měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla služba zřízena. Po uplynutí této doby se smlouva automaticky mění na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů. Pokud je
smlouva uzavřena na dobu určitou, je možné ji vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dnů. Pokud uživatel ukončí smlouvu výpovědí před uplynutím doby, na kterou je smlouva
uzavřena, zavazuje se uživatel zaplatit poskytovateli částku rovnající se jedné pětině součtu měsíčních paušálů (měsíčních poplatků za připojení) zbývajících do konce
sjednané doby trvání smlouvy a částku rovnající se výši úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo uživateli poskytnuto za
zvýhodněných podmínek.

Uživatel v okamžiku zadávání kontaktních údajů v bodu 1.2. smlouvy zadá též autorizační kontakty, které slouží k identifikaci uživatele oprávněného k provádění změn ve
všech vzájemných smluvních vztazích, mezi poskytovatelem a uživatelem, založených smlouvami o poskytování služeb v oblasti přenosu dat nebo smlouvami o
poskytování telekomunikačních služeb. Při úkonech prováděných s využitím výše uvedených autorizačních kontaktů má poskytovatel za to, že se jedná o uživatele
oprávněného k provádění změn ve vzájemném smluvním vztahu. Poskytovatel má právo odmítnout provést požadované změny v případě důvodného podezření ze
zneužití autorizačních kontaktů nebo v případě, že identifikace uživatele řádně neproběhne.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Smluvní podmínky provozování služby UNET (uváděno jako SPPS), předávací protokol a zásady zpracování osobních
údajů, jejichž aktuální verze je přístupná na www.unet.cz v sekci dokumenty ke stažení – ochrana osobních údajů. Ceník platný v době uzavření smlouvy je
přiložen; aktuální ceník je přístupný na www.unet.cz v sekci dokumenty k stažení. Ke smlouvě je připojena příloha č. 1 „Ostatní služby“ pouze v případě, že dle čl. 3 písm.
b) smlouvy jsou Ostatní služby sjednány.
Uživatel potvrzuje, že se se SPPS seznámil před podpisem této smlouvy, tyto výslovně přijímá a rozumí tomu, že je povinen se těmito SPPS řídit a tyto dodržovat.
Uživatel podpisem této smlouvy souhlasí s tím, že poskytovatel započne s plněním služby ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Smluvní strany si tímto
výslovně ujednávají, že údaje sdělené poskytovatelem uživateli před uzavřením této smlouvy lze změnit a mohou být jiné. Pojmy s velkými začátečními písmeny jsou
definovány v SPPS. Ujednání obsažená ve smlouvě mají přednost před ujednáními obsaženými ve Smluvních podmínkách provozování služby UNET (uváděno jako
SPPS).

V Poličce, dne __.__.20___

...................................................

...................................................

...................................................

poskytovatel

za poskytovatele převzal

uživatel

Zákaznická linka: +420 703 730 730. Provozní doba: technická podpora 7:00 - 19:30; administrativní podpora v pracovní dny 7:30 - 17:00.

Příloha č. 1
Ostatní služby
ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti přenosu dat
číslo
verze 1.10.2018

Název služby

Počet v rámci tarifu

Email unet 200MB

10

Emailová schránka v doméně UNET o velikosti schránky 200MB.

Výchozí IPv4 adresa

1

Přidělení veřejné IPv4 adresy zdarma v rámci tarifu

Měsíční poplatky za ostatní služby, uvedené v této příloze, jsou součástí bodu 3.b) Ostatní služby smlouvy o poskytování služeb v
oblasti přenosu dat.
Podrobné informace k výše jmenovaným poskytovaným ostatním službám, naleznete na zákaznických stránkách (www.unet.cz) po
zadání přihlašovacích údajů, které naleznete na smlouvě o poskytování služeb v oblasti přenosu dat.

Zákaznická linka: +420 703 730 730. Provozní doba: technická podpora 7:00 - 19:30; administrativní podpora v pracovní dny 7:30 - 17:00.
1/1

Předávací protokol
ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti přenosu dat
číslo VZOR
verze 1.10.2018

1. Smluvní strany
1.1. poskytovatel služby

PODA a.s., 28. října 1168/102, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v
Ostravě v oddíle B, vložka 4020, kterou zastupuje statutární ředitel Ing. Martin Šigut, nebo jím zmocněná osoba.

1.2. uživatel služby
Obchodní jméno /
Příjmení a Jméno:

IČ/RČ/Dat.narození:
DIČ:
Statutární orgán:
Bydliště statut. orgánu:
Statutární orgán:
Bydliště statut. orgánu:
Kontaktní osoba:
Autorizační telefon:
Kontaktní telefon(liší-li se):
Autorizační email:
Kontaktní email (liší-li se):
Fakturační email(liší-li se):

Zapsán v OR vedeném:
Spisová značka:
Fakturační adresa:
PSČ a obec:
Bydliště (liší-li se):
PSČ a obec:
Zasílací adresa(liší-li se):
PSČ a obec:
Adresa instalace(liší-li se):
PSČ a obec:

2. Technické údaje (na předávacích protokolech s verzí starší než 13.02.2014 odpovídá tento bod 2. bodu 2.8.)
IP adresa:
POP3 server:
Maska podsítě:
SMTP server:
Brána:
Hostitel:
MAC adresa*
Doména:
SSID: (jen u microvln. připoj.)
IP adresy DNS:
3. Předané zařízení a material k IP adrese:
Název
Bezdrátové zařízení
Pigtail
Anténa
Anténa kabel
Anténí držák
POE
SWITCH
UTP kabel
UTP konektor
FTP kabel
FTP konektor
Mikrotik / Makrokarta

Popis

konzola

výložník

Kód

Počet

Kód

Počet

.......

ROUTER

Číslo makrokarty:

Ostatní použitý materiál
Název

Popis

ZDE

*Změna MAC adresy:

:
:

:
:

:

vlepit štítek makrokarty

Uživatel tímto potvrzuje převzetí výše uvedeného zařízení a funkčnost služby dle uvedené smlouvy.
Datum předání:
......................................................
předal a přezkoušel

......................................................
převzal

