UŽIVATELSKÁ SMLOUVA
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
INTERNET / TV / TELEFON
Smlouva číslo:
Variabilní symbol:
Cena je garantována po dobu minimálního plnění smlouvy v délce 2 měsíců od data aktivace služby.
Poskytovatel: CERBEROS s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ:24237744, DIČ:CZ24237744, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce č. 200484
Účastník:
Jméno a příjmení:
Datum narození/ RČ:
Číslo OP/ Pasu:
Adresa trvalého bydliště:
Ulice:
PSČ, město:
Stát:
Mobil:
Email:
Fakturační kontakty:
Jméno:
Technické kontakty:
Jméno:
Obchodní kontakty:
Jméno:
Umístění zařízení:
1.
Způsob platby za služby:
Číslo účtu/ kód banky: 1.
Účastník objednává tyto služby:
Internet - tarif
Minimální zaručená rychlost:
Běžně dostupná rychlost:
Maximální rychlost:
Věrnostní program: ANO/NE
Množství: x měs
,- za položku a měsíc
Cena celkem: ,Platbu provádějte do 15. dne aktuálního čtvrtletí vždy předem na účet číslo: 35-5709240207/0100.
Platby telefonních služeb provádějte na základě obdržené faktury! Při platbách uvádějte vždy svůj VARIABILNÍ SYMBOL!
Minimální účtovaná částka u telefonních služeb je,--/měsíc (netýká se kreditního volání).
Smluvní pokuta a odstupné
I. V případě prodlení Účastníka se zaplacením alespoň jednoho vyúčtování cen za Služby se Účastník zavazuje zaplatit Poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. V případě, že ze strany Účastníka dojde k zaplacení dlužných vyúčtování v dodatečné lhůtě 7 dnů,
nárok Poskytovatele na smluvní pokutu dle tohoto odstavce zaniká (viz také odst. 6.9. všeobecných podmínek poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací společnosti CERBEROS s.r.o.).
II. V případě, že Smlouvu uzavřenou na minimální dobu užívání Smlouvy ruší (vypovídá) Účastník, ruší se Smlouva (tj. v rozsahu
konkrétní rušené Smlouvy) zaplacením odstupného, které si smluvní strany sjednaly ve výši:
a) v případě spotřebitele jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání (trvání
Smlouvy), a

UŽIVATELSKÁ SMLOUVA
b) v případě podnikatele ve výši 100 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání (trvání
Smlouvy);
výše odstupného se počítá od prvního dne měsíce následujícího po uplynutí 30 dnů po doručení výpovědi Poskytovateli, případně od
prvního dne měsíce, v němž začal být Účastník povinen za Služby hradit cenu (např. v případě akcí, kdy jsou Služby poskytovány po
stanovenou dobu zdarma), a to podle toho, co nastane později, to vše do konce původně sjednané minimální doby užívání Služby
(doby trvání Smlouvy) (viz také odst. 7.5., 7.5.1. a 7.5.2. všeobecných podmínek poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací společnosti CERBEROS s.r.o.).
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a navazujícími zákony ČR. Informace pro
zákazníky o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v samostatném dokumentu dostupném na www.cerberos.cz a v kontaktních
místech společnosti CERBEROS s.r.o.. Účastník bere na vědomí, že uzavřením smlouvy nabývá Poskytovatel právo zpracovávat
poskytnuté osobní údaje.
Provozovatelem služby SLEDOVANI TV je společnost sledovanitv.cz s.r.o., U vodárny 3032/2a, 616 00, Brno IČO: 0167910.
Níže podepsaný účastník prohlašuje, že údaje v této smlouvě jsou pravdivé, že byl před podpisem seznámen se všemi závazky
vznikajícími touto smlouvou a byl seznámen se všeobecnými podmínkami poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací společnosti CERBEROS s.r.o. a reklamačním řádem, které zákazník nalezne na webových stránkách poskytovatele na
adrese www.cerberos.cz. Účastník prohlašuje, že smlouva byla uzavřena podle jeho skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuje svůj podpis.
VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH.
Maximální rychlostí se rozumí nejvyšší možná rychlost internetu při stahování (tj. Download) a vkládání (tj. Upload)
Běžně dostupnou rychlostí se rozumí taková rychlost internetu, kterou může Uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a
vkládání dat v době, kdy danou Službu používá. Tato rychlost je definována jako podíl množství stažených či vložených dat a
příslušného časového úseku, ve kterém je Služba poskytována
Minimální zaručenou rychlostí se rozumí nejnižší možná rychlost připojení, pod níž by neměla u dané služby v podmínkách Uživa tele
rychlost klesat.
V případě užívání služby z věrnostního portfolia se seznámil a souhlasí s jeho podmínkami v Ceníku a bere na vědomí, že ukončení
smlouvy před uplynutím věrnostního období znamená nesplnění podmínek pro poskytnutí věrnostní slevy, která bude doúčtována ve
výši _______ Kč za každý využitý měsíc, kdy byly služby ve věrnostním období poskytovány. Pokud bude smlouva ukončena před
___________ bude doúčtována i sleva z aktivačního poplatku a to v plné výši.

Celkem čtvrtletně 0,00 Kč (slovy:)
Celkem jednorázově 0,00 Kč (slovy: nula korun českých)
V Mladé Boleslavi dne
Za poskytovatele:
Za účastníka:

.........................................................................
.........................................................................
Podpis oprávněného zástupce poskytovatele
Podpis oprávněného zástupce účastníka

