vzor
SMLOUVA o dodávce služeb
Baron computer

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb Baronet, Zásady o zpracování
osobních údajů společnosti Baron computer a Podmínky poskytování služeb přístupu k internetu

datum účinnosti

odpovědný pracovník

Číslo smlouvy (variabilní symbol)

označení nabídky

mezi Mgr. Vít Baran, Pod Lipami 456/2, 792 01 Bruntál, IČ 65884451, DIČ CZ6606230103 provozující služby pod obchodní značkou Baron computer
Číslo účtu:

3699954329/0800

a Uživatelem – UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU K SÍTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ,
Titul

příjmení/obchodní jméno, firma

jméno/zastoupená

ul./nám./tř.

název ulice, náměstí, třídy

č. orientační

PSČ

Obec

část obce

č. popisné

Titul

Rodné číslo/zastoupení/IČO

č.bytu

číslo OP*/číslo pasu/DIČ

telefon do zaměstnání

telefon domů

TRVALÉ BYDLIŠTĚ – není-li totožné s výše uvedenou adresou
ul./nám./tř.

název ulice, náměstí, třídy

č. orientační

PSČ

Obec

část obce

č. popisné

Podlaží

byt číslo

Mobil

E-mail:

FAKTURAČNÍ ADRESA – není-li totožná s trvalým bydlištěm uživatele nebo umístěním přípojného bodu k síti elektronických
komunikací
ul./nám./tř.

č. orientační

název ulice, náměstí, třídy

č. popisné

podlaží

část obce

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

SLUŽBY INTERNET – Wireless (bezdrátové připojení Bezdrát) - měsíční platba
Baronet Wireless 50 AP 50/5 Mbit/s = 450 Kč
Baronet Wireless 100 AP 100/5 Mbit/s = 550 Kč
Pozn.: Veškeré služby jsou poskytovány s maximální agregací 1:2.

V případě uhrazení služby předem na období 12 měsíců = sleva 5% u vybraného tarifu.

SLUŽBY INTERNET – Fiber (optické připojení Baron) - měsíční platba
Baronet Fiber 10 Mbit/s = 250 Kč
Baronet Fiber 100 Mbit/s = 400 Kč
Baronet Fiber 30 Mbit/s = 300 Kč
Baronet Fiber 300 Mbit/s = 550 Kč
Pozn.: Veškeré služby jsou poskytovány bez agregace. V případě uhrazení služby předem na období 12 měsíců = sleva 5% u vybraného tarifu.

SLUŽBY (zřizovací poplatek) – BYT – jednorázová platba
Platba 800 Kč v hotovosti
Závazek odběru na jeden rok - neplatí zřizovací poplatek 800 Kč
Pozn.: Po uplynutí závazku, platí výpovědní doba podle smlouvy.

SLUŽBY (zřizovací poplatek) – RODINNÝ DŮM – jednorázová platba
Platba 1.600 Kč v hotovosti
Závazek odběru na jeden rok - platí zřizovací poplatek 1.000 Kč
Pozn.: Po uplynutí závazku, platí výpovědní doba podle smlouvy.

SLUŽBY VoIP
VoIP STANDARD

SLUŽBY IPTV – Základní tarify – měsíční platba
Sledování TV
Balíček Startovací = 199 Kč
Balíček Rodinný = 399 Kč
Balíček Maximální = 799 Kč

Přidělené telefonní číslo:

TV KUKI
TV Menší = 200 Kč
TV Větší = 400 Kč

byt číslo

vzor

BALÍČKY SLUŽEB (televize + bezdrátové připojení) - měsíční platba
Balíček Startovací + 50 Mbit/s AP = 590 Kč
Balíček Menší stačí AP = TV Menší + 50 Mbit/s AP = 590 Kč
Balíček Startovací + 100 Mbit/s AP = 680 Kč
Balíček Menší letí AP = TV Menší + 100 Mbit/s AP = 680 Kč
Balíček Rodinný + 50 Mbit/s AP = 740 Kč
Balíček Větší stačí AP = TV Větší + 50 Mbit/s AP = 740 Kč
Balíček Rodinný + 100 Mbit/s AP = 830 Kč
Balíček Větší letí AP = TV Větší + 100 Mbit/s AP = 830 Kč
Balíček Maximální + 50 Mbit/s AP = 1.090 Kč
Balíček Maximální + 100 Mbit/s AP = 1.180 Kč

.

Pozn.: V případě uhrazení služby předem na období 12 měsíců = sleva 2% u vybraného tarifu.

BALÍČKY SLUŽEB (televize + optické připojení) - měsíční platba
Balíček Startovací + 30 Mbit/s = 460 Kč
Balíček Startovací + 100 Mbit/s = 540 Kč
Balíček Startovací + 300 Mbit/s = 670 Kč
Balíček Rodinný + 30 Mbit/s = 625 Kč
Balíček Rodinný + 100 Mbit/s = 715 Kč
Balíček Rodinný + 300 Mbit/s = 850 Kč
Balíček Maximální + 30 Mbit/s = 980 Kč
Balíček Maximální + 100 Mbit/s = 1.070 Kč
Balíček Maximální + 300 Mbit/s = 1.210 Kč

.

Balíček Menší stačí = TV Menší + 30 Mbit/s = 460 Kč
Balíček Menší letí = TV Menší + 100 Mbit/s = 540 Kč
Balíček Menší 300 = TV Menší + 300 Mbit/s = 670 Kč
Balíček Větší stačí = TV Větší + 30 Mbit/s = 625 Kč
Balíček Větší letí = TV Větší + 100 Mbit/s = 665 Kč
Balíček Větší 300 = TV Větší + 300 Mbit/s = 850 Kč

Pozn.: V případě uhrazení služby předem na období 12 měsíců = sleva 2% u vybraného tarifu.

OSTATNÍ SLUŽBY

Veřejná IP adresa
Upload navíc 5Mbit/s = 150 Kč

Ostatní:
Upload navíc 10Mbit/s = 300 Kč

ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ FAKTUR (jiných daňových dokladů)
Daňový doklad na pobočce

Poštou = 25Kč/měsíc

Elektronicky ve formátu .pdf na email:

Všechny ceny ve Smlouvě o dodávce služeb Baronet jsou uvedeny včetně DPH.
Ceník doplňkových služeb společnosti Baron computer je k dispozici prostřednictvím webových stránek společnosti Baron computer www.baronpc.cz
Smluvní strany se dohodly na minimální době trvání smlouvy v délce 12-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti (minimální doba) Smlouvy o dodávce služeb
Baronet (dále jen Smlouva), pokud Smlouva nebo Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) nestanoví jinak. Po uplynutí minimální doby trvání
Smlouvy přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou s výpovědní 30-denní lhůtou dle platných VOP společnosti Baron computer. V případě, že po
uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, Baron computer od této Smlouvy odstoupí pro neplacení poplatků uživatelem, případně kvůli jinému
podstatnému porušení povinností uživatelem dle VOP, je uživatel povinen, v souladu s VOP o poskytování služeb Baronet, vrátit zapůjčená zařízení
Poskytovateli. V případě, že nedojde k vrácení zařízení v souladu s VOP, je uživatel povinen uhradit Baron computer smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
poskytnutí zařízení za každý započatý měsíc, následující po uplynutí lhůty pro vrácení zapůjčených zařízení, na základě dokladu vystaveného Baron
computer. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo Baron computer na úhradu dlužných poplatků za poskytnuté služby před ukončením smlouvy a
náhradu škody v plné výši (např. poškození zapůjčených zařízení uživatelem).
Uživatel prohlašuje, že:
▫ souhlasí se skutečností, že může vypovědět Smlouvu nejdříve po uplynutí 12-ti měsíců ode dne její účinnosti. V případě podání výpovědi uživatelem před
uplynutím závazku je dle Zákona č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK) poskytovatel (společnost Baron computer)
oprávněn zúčtovat částku ve výši jedné pětiny z ceny zbývajícího kontraktu (včetně výpovědní lhůty) a částku ve výši úhrady nákladů spojených s
telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek.
▫ se seznámil se zněním dokumentu Zásady o zpracování osobních údajů společnosti Baron Computer a souhlasí s nimi
▫ se seznámil se zněním VOP poskytování služeb Baronet, a zavazuje se je dodržovat. Platné znění VOP je řízeným dokumentem společnosti Baron
computer a je k dispozici prostřednictvím webových stránek společnosti Baron computer www.baronpc.cz
▫ se seznámil a souhlasí se zněním Podmínek poskytování služeb přístupu k internetu. Maximální, inzerovaná, běžně dostupná a minimální rychlost služby
přístupu k internetu v pevném místě jsou vymezeny v dokumentu Podmínky poskytování služeb přístupu k internetu, který je nedílnou součástí Smlouvy.
Platné znění Podmínek poskytování služeb přístupu k internetu je k dispozici prostřednictvím webových stránek www.baronpc.cz
▫ že nesmí vyvážet přijímací zařízení mimo území České republiky
▫ v okamžiku uzavření této Smlouvy nedluží Baron computeru za ostatní služby jemu poskytované
▫ uděluje Baron computeru oprávnění ke zpracování svých osobních údajů dle VOP o poskytování služeb Baron computer a dle Zásad o zpracování
osobních údajů společnosti Baron Computer, které jsou vyjádřeny na samostatném dokumentu a jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady
EU č. 2016/679 (zkráceně GDPR)
▫ souhlasí se zpracováním osobních údajů podle §16 zákona č. 101/2000 Sb.
▫ souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sdělení zasílána na výše uvedenou emailovou adresu
Bruntál: ...........................

________________________
Zástupce Baron Computer

________________________
podpis Uživatele

