
          
Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb číslo: 

 
 
 
1. Smluvní strany

1.1 Poskytovatel

GRADACE, spol. s r.o., se sídlem Jungmannova 134, 50601 Jičín, zastoupená níže podepsanou
oprávněnou osobou, IČO: 62029835, DIČ: CZ62029835, telefon: +420 493 538 111, e-mail:
internet@gradace.net

1.2 Uživatel

Příjmení a jméno uživatele                                                 
                       

Bydliště uživatele                                    
                    

Rodné číslo:  Datum narození:  

IČO:  DIČ:  

Telefon/Mobil  Doručovací adresa  

E-mail  Fakturační adresa                   

Způsob zasílání vyúčtování  e-mail (zdarma)
 SMS (zdarma)

 pošta na adresu (50,- Kč za zásilku)
 vyúčtování neposílat

  

2. Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli telekomunikační služby v rozsahu objednávky, která je součástí
této smlouvy, a Uživatel se zavazuje za tyto služby zaplatit stanovenou cenu. Poskytování služeb se dále řídí
platným ceníkem a Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb Poskytovatele.

3. Objednané služby
 
 
 
Služba Cena bez DPH Cena s DPH Perioda platby Závazek do

           

     Kč    Kč měsíčně/jednorázově  

 
 
 
Měsíční cena za periodické služby (bez případných slev) ve výši s DPH je platná ke dni podpisu smlouvy. Cena
služby s DPH se může v budoucnu změnit dle aktuální sazby DPH. 
 
 
 
4. Další ujednání

4.1 Uživatel výslovně prohlašuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních
služeb Poskytovatele ze dne 1. ledna 2021, které jsou ke stažení na adrese 
https://www.gradace.net/public/File/VOP-2021-01-01.pdf. Případná změna Všeobecných podmínek poskytování
telekomunikačních služeb Poskytovatele bude Uživateli oznámena způsobem pro zasílání vyúčtování nejméně
jeden měsíc před nabytím účinnosti změny. Bližší popis služby připojení k internetu je v dokumentu „Přehled
tarifů připojení k internetu“, který je ke stažení na adrese
https://www.gradace.net/public/File/Prehled-tarifu-pripojeni.pdf.

4.2 Pravidelné (a případné jednorázové) platby za služby Poskytovatele hradí Uživatel na základě zaslaného
vyúčtování na bankovní účet Poskytovatele číslo 2500018935/2010 s variabilním symbolem, kterým je číslo
smlouvy               . V případě prodlení s platbou více než 10 dnů po splatnosti vyúčtování bude služba
pozastavena. Pro opětovnou aktivaci služby bude nutné uhradit poplatek 395,- Kč + DPH. Pozastavení služby z
důvodu jejího neuhrazení Uživatelem nezbavuje Uživatele povinnosti hradit měsíční cenu služby a neznamená
porušení povinností Poskytovatele.
Není-li ve vyúčtování uvedeno jinak, platí Uživatel pravidelné měsíční platby předem vždy do 15-tého dne
měsíce předcházejícího poskytování služby.

4.3 Je-li Uživatel v prodlení s placením jakýchkoli úhrad, má Poskytovatel právo požadovat úhradu úroku z
prodlení, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

https://www.gradace.net/public/File/VOP-2021-01-01.pdf
https://www.gradace.net/public/File/Prehled-tarifu-pripojeni.pdf


4.4 Poplatek za změnu služby na službu s nižší měsíční cenou činí 195,- Kč + DPH, změna služby na službu s
vyšší měsíční cenou bude provedena bezplatně.

4.5 Je-li některá služba objednána se závazkem užívání služby, potom je tato smlouva po dobu trvání závazku
považována za smlouvu uzavřenou na dobu určitou. Skončí-li smlouva užívání služby připojení k internetu
uzavřená na dobu určitou do tří měsíců od uzavření, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu 5% součtu
měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. Při nedodržení závazku užívání služby
připojení k internetu z důvodu na straně Uživatele je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu poměrné části
(v poměru doby zbývající do splnění závazku k celkové době závazku) slevy poskytnuté při prodeji koncového
telekomunikačního zřízení. Po uplynutí všech závazků užívání služby nebo není-li žádná služba objednána se
závazkem užívání služby je tato smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná
běžet následující den po dni, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď může
být dána i s delší výpovědní dobou než 30 dnů.
Služba zřízení registrace a podpora domény 2. stupně může být ukončena pouze k datu expirace registrace
domény a výpověď musí být druhé smluvní straně doručena nejméně 30 dnů před datem expirace registrace
domény.
4.6 Poskytovatel může za zřízení přípojného bodu požadovat úhradu Zřizovacího poplatku. V případě uzavření
závazku užívání služby připojení k internetu Uživatel zaplatí pouze část Zřizovacího poplatku a doplatek
Zřizovacího poplatku bude odložen na dobu po uplynutí závazku užívání služby připojení k internetu. Dodrží-li
Uživatel závazek užívání služby připojení k internetu, potom Poskytovatel nesmí požadovat úhradu doplatku
Zřizovacího poplatku. Při nedodržení závazku užívání služby připojení k internetu z důvodu na straně Uživatele
je Poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši odloženého doplatku Zřizovacího poplatku. Zřízení
přípojného bodu není službou elektronických komunikací podle zákona o elektronických komunikacích. 

 

4.7 Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatele v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu
„Ochrana osobních údajů“, který je ke stažení na adrese https://www.gradace.net.

4.8 Za každých ukončených 24 měsíců užívání služby připojení k internetu třídy HOME poskytne Poskytovatel
Uživateli slevu ve výši 2 % z ceny služby připojení k internetu aktuální v době poskytnutí slevy. Poskytnutí
slevy se netýká služeb HOME-DSL-AKTIV, HOME-DSL-EXTRA, HOME-DSL-MINI, HOME-FIBER-C1 a HOME-FIBER-
C2. Maximální výše poskytnuté slevy je 12 %.
 
 
 
 
 
 
 
V Jičíně dne  

 
 
 
 
 
 

 

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

podpis oprávněného zástupce Poskytovatele
GRADACE, spol. s r.o.

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

podpis Uživatele

https://www.gradace.net

