Smlouva číslo

201510 . .
o připojení nemovitosti na síť televizních kabelových rozvodů v obci Lelekovice,
uzavřená dle zák. 89/2012Sb., zák. 127/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) mezi

Cablecom s.r.o.
Televizní kabelové rozvody Lelekovice
č. ú. ČSOB 372583323/0300 IBAN CZ47 0300 0000 0003 7258 3323
Šaldova 560/7 615 00 B R N O
IČO: 47903686 DIČ: CZ47903686
mob. +420 775 703 202; +420 602 703 202 e-mail: lounek@cablecom.cz
dále jen Majitel sítě televizních kabelových rozvodů a

Majitel / Uživatel nemovitosti
Jméno (osoba oprávněná jednat za obchodní firmu), Příjmení (Obchodní firma)

Datum narození

Číslo OP

Adresa připojení nemovitost / odběrného místa
Ulice, č. popisné, č. orientační

Podlaží

PSČ

Město (obec)

664 31

Lelekovice

Byt č.

Kontaktní telefon

-

Kontaktní e-mail

Adresa trvalého bydliště Uživatele, (místo podnikání) sídlo firmy. Pokud se neshoduje s adresou odběrného místa:
Ulice, č. popisné, č. orientační
PSČ

Město (obec)

IČ

DIČ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Uživatel nemovitosti je povinen informovat majitele sítě kabelových rozvodů o všech změnách v údajích uvedených v této
smlouvě (adresa, telefonní čísla, e-mail a další informace důležité pro evidenci uživatele) a to předem, nejpozději však do 10
dnů od data změny. Případné pozdější změny, o kterých nebude majitele sítě kabelových rozvodů informován, nebudou a
nemohou být ze strany majitele sítě kabelových rozvodů akceptovány.

Způsob provádění úhrad, doručování vyúčtování a korespondence s Majitelem / Uživatelem nemovitosti
Úhrada složenkou

Variabilní symbol pro platby:

Úhrada převodem (variabilní symbol – číslo smlouvy)
Jednorázová úhrada 5.400,- Kč

Úhrada 5.400,- Kč
ve 3 měsíčních splátkách po 1.800,- Kč

201510 . .
Osobní úhrada v hotovosti
Úhrada 5.400,- Kč
v 6 měsíčních splátkách po 900,- Kč

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Uživatel je povinen uhradit náklady ( event. 1. platbu při rozdělení na měsíční splátky ) za přípojku majiteli kabelové sítě
nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

Ukončení přípojky / předávací bod sítě kabelových rozvodů
Ulice, č. popisné, č. orientační

Místo

Článek 1. Předmět, účel a doba trvání Smlouvy
1) Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi Majitelem sítě kabelových rozvodů a Majitelem / Uživatelem nemovitosti (objektu připojení).
2) Účelem této Smlouvy je ujednání smluvních podmínek, na jejichž základě se zavazuje Majitel sítě kabelových rozvodů uložit kabelové vedení na pozemku majitele
nemovitosti v souladu s platnými právními předpisy a normami, zejména ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí.
3) Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
4) Tuto Smlouvu je možné převést na nového majitele / uživatele téže nemovitosti, čímž je převedena i úhrada za přípojku na nového majitele / uživatele nemovitosti. O
změně majitele / uživatele nemovitosti bude sepsán dodatek smlouvy. Smlouvu není možné převést na jinou nemovitost.
5) V případě neuhrazení poplatku za přípojku k síti kabelových rozvodů není možné využívat služeb Poskytovatele služeb elektronických komunikací po kabelovém vedení
sítě televizních kabelových rozvodů (dále jen sítě TKR).

Článek 2. Práva a povinnosti smluvních stran
1) Majitel / Uživatel nemovitosti se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy.
2) Uživatel se zavazuje dohodnutým způsobem uhradit společnosti Cablecom s.r.o. včas a v plné výši platbu dohodnutou v této Smlouvě a v případě nedodržení ujednání
dohodnutých v této Smlouvě či přílohách smlouvy uhradit společnosti Cablecom s.r.o. sankce a další poplatky dohodnuté v Ceníku.

Článek 3. Ostatní ujednání
1) Účastníci této Smlouvy si tímto vysloveně sjednávají v souladu se zák. 89/2012Sb. v platném znění, že vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem,
přičemž Majitel / Uživatel nemovitosti svým podpisem potvrzuje jejich převzetí.
2) Majitel / Uživatel nemovitosti je důrazně upozorněn, že v ochranném pásmu zemního kabelového vedení (i na jeho pozemku) je přísně zakázáno používat stroje
pro zemní výkopové práce – veškeré zemní práce a výkopy je nutno provádět ručně! V případě poškození kabelového vedení je nutno požádat o opravu, kterou
provede pouze vlastník sítě a to na náklady Majitele / Uživatele nemovitosti.

Článek 4. Cena a platební podmínky
1) Uživatel se zavazuje uhradit jednorázový nevratný poplatek ve výši 5.400,- Kč (slovy pěttisícčtyřista Kč) v souladu s platným Ceníkem a způsobem dohodnutým v této
smlouvě. Stanovená cena je vč. DPH ve výši 21% a nebude dále navyšována. Poplatek musí být uhrazen do 10-ti dnů od podpisu smlouvy na účet majitele sítě TKR.
Platbu je možné provést bankovním převodem na číslo účtu 372583323/0300 vedeným u ČSOB hlavní pobočka Brno nebo poštovní poukázkou, která je předána při
podpisu smlouvy. Variabilní symbol platby je číslo uzavřené smlouvy.
2) Způsob úhrady je možný:
jednorázově 5.400,- Kč s termínem úhrady do 10 dnů po podpisu smlouvy;
ve třech měsíčních splátkách po 1.800,- Kč s termínem 1. úhrady do 10 dnů po podpisu smlouvy;
v šesti měsíčních splátkách po 900,- Kč s termínem 1. úhrady do 10 dnů po podpisu smlouvy.
3) Tento poplatek je jednorázový, nevratný a trvalý pro danou nemovitost, tzn., že i při odpojení od sítě TKR na vlastní žádost a jejím novém připojení již není požadována
úhrada – poplatek za přípojku.

Článek 5. Sankce
1) Smluvní strany se dohodly, že v případech závažného porušení Smlouvy, tak jak je specifikována těmito podmínkami, si budou mezi sebou účtovat smluvní pokuty a
penále, jejichž výše je stanovena v Ceníku.

Článek 6. Závěrečná ustanovení
1) Majitel / uživatel nemovitosti prohlašuje:
• že je oprávněnou osobou k uzavření Smlouvy, že si Smlouvu pozorně přečetl a svým podpisem stvrzuje, že s podmínkami uvedenými ve Smlouvě výslovně
souhlasí;
• že se seznámil a souhlasí s podmínkami ve znění platném v den podpisu Smlouvy.
• že souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle platné legislativy ke dni podpisu této Smlouvy. Uživatel jako nositel rodného čísla tímto výslovně souhlasí
s tím, aby pro účely této Smlouvy Poskytovatel využíval jeho rodné číslo podle ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech v platném znění, a při dodržení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
2) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, kdy pro každou smluvní stranu je určen jeden výtisk.
Majitel / uživatel nemovitosti dále svým podpisem stvrzuje souhlas s podmínkami této smlouvy.
Informace a kontakt majitele sítě televizních kabelových rozvodů: Cablecom s.r.o., lounek@cablecom.cz kontaktní telefonní číslo: +420 602 703 202, +420 775 703 202.

V Lelekovicích dne

V Lelekovicích dne

……………………………………………….…………………………………………
Ing. František Lounek
jednatel společnosti Cablecom s.r.o.

………………………………….………………………………………………………
Majitel / uživatel nemovitosti

