Smlouva o dodávce služeb Pe3ny Net

číslo smlouvy: 22522

mezi PE3NY NET s.r.o., (dále jen „Poskytovatel“)
Křenova 438/11, 16200 Praha 6, IČ: 27252183, DIČ: CZ27252183, zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107768, č.ú. 2400007083/2010, HELPLINE
222-741-222
a
jméno a příjmení / název společnosti:
Zákazník Vzor
adresa / sídlo (ulice, PSČ, město):
Zákaznická 43/11, Praha 6 16000
č.OP nebo pasu / IČ a DIČ:
CZ001222888
email (elektronická adresa):
vzor@pe3ny.net mobil:
adresa připojení (pokud se liší):
dále jen uživatel (ID pe3ny):
22522 PIN: 14859
uzavírají smlouvu o poskytování služeb internetové televize za těchto podmínek:
Čl.1 PŘEDMĚT SMLOUVY
a.
b.
c.
d.

Předmětem smlouvy je poskytování služby internetové televize IPTV KUKI.
Základní programová nabídka (KUKI menší) je přítomna vždy a nelze ji zrušit bez výpovědi smlouvy.
Další programy, balíčky, videopůjčovna, služby objednává uživatel samostatně (via WEB či settopbox) a stejně je lze i rušit.
Dodavatelem obsahu koncovému uživateli, držitelem oprávnění k šíření převzatého rozhlasového a vysílání u RRTV, stejně jako držitelem veškerých licencí a
oprávnění k distribuovanému obsahu prostřednictvím služby KUKI ve vztahu k třetím stranám je společnost Planet A, a.s.

Čl.2 PLATNOST SMLOUVY
a. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
b. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
c. Výpověď je nutné podat písemně či elektronicky s jasnou identifikací uživatele, výpovědní lhůta je 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci v němž byla podána.
Čl.3 CENA ZA SLUŽBY
a. Smlouva za služby je účtována podle platného ceníku, dle odebíraných televizních programů (balíčků-služeb).
b. V měsíční ceně není zahrnut jednorázový zřizovací poplatek, cena přípojného zařízení ani cena za změny tarifů či servisní práce – ty jsou účtovány samostatně
dle platného ceníku KUKI.
c. Cena bude uhrazena uživatelem na základě faktury vystavené poskytovatelem se splatností 14 dní.
d. Faktura může být zasílána v elektronické podobě.
e. Při pronájmu/prodeji dalších settopboxu je účtován licenční poplatek 89 Kč za každý settopbox.
Čl.4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a. Obě strany se zavazují, že neprozradí přihlašovací jména a hesla třetí straně (PIN, PUK).
b. Uživatel bere na vědomí, že výše platby za přípojné zařízení je závislá na dalších odebíraných službách (např. internet) a může být změněna kdykoliv dojde ke
změně služeb uživatele.
c. Poskytovatel může službu omezit nebo zrušit pokud je uživatel v prodlení s platbou za službu více jak jeden měsíc, nárok na zaplacení ceny za poskytované
služby tím nezaniká ani není krácen
d. Přesné a podrobné podmínky služeb jsou uvedeny na stránce http://www.pe3ny.net/iptv
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