
MORAVIKUM spol. s r. o.  
 

S M L O U V A 
O KREDITNÍM PRODEJI KONEKTIVITY K INTERNETOVÉ BRÁNĚ

uzavřená mezi

Smluvní strany:

MORAVIKUM, spol. s r. o.
Družstevní 1159
672 01 Moravský Krumlov
IČO: 18829261
DIČ: CZ18829261
Tel: 739 456 120
(dále jen dodavatel)

a

Firma:  ....................................................................................................................................

Jméno, příjmení: ....................................................................................................................

Ulice, č.p., patro: ....................................................................................................................

PSČ: .......................  Obec: ...................................................................................................

IČO: ...............................  DIČ: ...............................  Telefon: ................................................

(dále jen uživatel)

Podle  této  smlouvy se  dodavatel  zavazuje  poskytnout  uživateli  přístup  k  jeho veřejné 
pevné síti elektronických komunikací pomocí vlastního nebo sdíleného zařízení (viz. níže) 
– dále jen služba.

Technologie připojení k síti:

LAN: 2,4GHz: 5GHz: Jiné:       .................................

Typ zařízení:  .......................................... Instalaci provedl: .......................................

Datová propustnost připojení uživatele je odstupňována do tarifů uvedených níže. 
Jednotlivé tarify jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku na internetových stránkách 
dodavatele www.mk-pc

Uživatel si při sepsání smlouvy zvolil tarif:

Tarif Mikro       Tarif Mini         Tarif Standard          Tarif Maxi     

Tarif Office          Tarif Industry

Další změny v tarifech v době trvání smlouvy budou řešeny na základě vzájemné dohody, 
mezi  dodavatelem a uživatelem, a  úpravou datové propustnosti  na straně dodavatele, 
spolu se změnou výše měsíčního poplatku na straně uživatele. Změny budou provedeny k 
poslednímu dni měsíce, ve kterém uživatel prokazatelně oznámí změnu dodavateli. 



Platební podmínky:
Uživatel se zavazuje každý měsíc zaplatit dodavateli částku za jím používaný tarif a to 
částku dle aktuálního ceníku www stránkách dodavatele (www.mk-pc.cz). 
Částka na  daný měsíc  musí  být  připsána nejpozději  k  20.  dni  v  měsíci  na  účet 
dodavatele, případně musí být zaplacena hotově na provozovně.

Platební podmínky:

Číslo účtu pro úhradu konektivity:    207743741 / 0100

Variabilní symbol: .............................................. Konstatní symbol: 0308

Částka k úhradě: ............................................... včetně DPH 19%

Fakturační období: měsíčně

Způsob platby: složenkou    převodem z účtu      hotově na provozovně

Doba trvání smlouvy:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta 
začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé straně. Okamžité ukončení smlouvy 
je možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

Reklamace:

Dodavatel  garantuje  kvalitu  svých  služeb.  Při  nefunkčním  připojení  u  uživatele  se 
doporučuje neprodleně informovat dodavatele o nefunkčnosti dodávané služby. Dodavatel 
se zavazuje zajistit zahájení individuálních oprav do 48 hodin od nahlášení poruchy. Při 
nefunkčnosti služby delší než 72 hodin má uživatel právo na vrácení poměrné části jeho 
platby za dobu nefunkčnosti služby. 

Závěrečná ustanovení:
– Cena za službu v měsíci kdy došlo k připojení bude stanovena poměrnou částkou
– Konektivita je měřena na přípojném bodu sítě
– Dodavatel si vyhrazuje právo omezit uživateli přístup k službě v případě že chování 

uživatele je v rozporu s právním řádem ČR
– Uživatel se zavazuje k dodržování obchodních podmínek a zákonů ČR
– Poplatek  za  servisní  zásah/osobní  návštěvu  je  stanoven  na  základě  dohody  mezi 

uživatelem a oprávněnou osobou pověřenou dodavatelem (správce AP, technik) 

Tato smlouva vstupuje v platnost dne ....................................

.................................................... ................................................
      Dodavatel         Uživatel 

http://www.mk-pc.cz/

