Shrnutí smlouvy č.00000001
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU
(čl. 102 odst. 3 Kodexu pro elektronické komunikace)
Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.
Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech.

1. Služba a zařízení
a. Pevný přístup k internetu
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b. Aktivační poplatek (zřízení služby)
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připojení k internetu bez časového omezení a bez omezení množství přenesených dat
• nabízená rychlost připojení je maximální dosažitelná ve směru k zákazníkovi/ve směru od zákazníka
• poplatek je účtován dohotnutou formou měsíčního, tříměsíčního, půlročního nebo ročního předplatného
• v ceně služby Mailbox s antivirovou a antispamovou ochranou
• tarify 70M, 100M a vyšší jsou dostupné jen ve vybraných lokalitách a mohou vyžadovat speciální sadu pro bezdrátové připojení
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Aktivační poplatek za zřízení služby v případě připojení v rodinném domě zahrnuje aktivaci tarifu, cestovné, montáž sady pro
bezdrátové připojení WiFi a konfiguraci připojení u zákazníka v rozsahu do 2 hodin. Sada pro bezdrátové připojení WiFi obsahuje
bezdrátový modem, přijímací anténu, napájecí zdroj, 30 m UTP kabelu a příslušenství. V případě připojení v bytovém domě je v
rámci zřízení služby přiveden pouze síťový kabel do bytu uživatele. Aktivační poplatek nezahrnuje dodávku WiFi routeru, switche,
zásuvky a lišt. Vícepráce jako např. servis počítače zákazníka nebo lištování jsou účtovány zvlášť. Aktivační poplatek při použití
speciální sady pro připojení na větší vzdálenost od přístupového bodu se sjednává individuálně. Sada pro bezdrátové připojení WiFi
zůstává v majetku poskytovatele. Aktivační poplatek hradí účastník v hotovosti při převzetí zřízené služby.
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1.1 Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy
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Služba pevného přístupu k internetu:
a) Minimální rychlost stahování 30Mbps/vkládání 9Mbps
b) Běžně dostupná rychlost stahování 60Mbps/vkládání 18Mbps
c) Maximální rychlost stahování 100Mbps/vkládání 30Mbps
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Účastník má právo na uplatnění Reklamace vadně poskytnuté Služby, vadného Koncového zařízení i na vyúčtování ceny. Na
uplatnění Reklamace má právo Účastník, případně osoba k tomu Účastníkem písemně zmocněná (oprávněný zástupce). Reklamace
na vyúčtování ceny se uplatňují písemně (doporučeným dopisem) na kontaktní adrese uvedené na stejnopise vyúčtování ceny Služeb
Poskytovatele. Spočívá-li vada Služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytovanou Službu, má Účastník právo bez zbytečného
odkladu reklamovat vyúčtování ceny za Službu, nejpozději však do 2 měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak právo zanikne.
Uplatnění Reklamace proti výši účtovaných cen za Služby nemá odkladný účinek a Účastník je povinen zaplatit účtovanou cenu v
plné výši do data splatnosti, Úřad ČTU je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka, popřípadě uživatele
rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek.
Požaduje-li Účastník po Poskytovateli kompenzaci za dobu, po kterou bylo možno Službu využít jen částečně, anebo ji nebylo
možno využít vůbec pro Závadu na straně Poskytovatele, Poskytovatel tuto kompenzaci poskytne, byla-li Závada současně zjištěna
Poskytovatelem nebo je-li Poskytovateli zřejmá, jinak pouze za předpokladu, že Účastník Závadu nahlásí v souladu s čl. 3 bod 3.2
(e) VOP. Reklamaci vyřídí Poskytovatel ve lhůtě 1 měsíce od doručení Reklamace.
Účastník má právo na paušální náhradu, pokud dojde ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním nebo dojde
ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení
dohodnutých termínů opravy a instalace. Výše paušální náhrady je 100Kč za den. Právo na náhradu škody podle občanského
zákoníku v rozsahu převyšujícím paušální náhradu tím není dotčeno.
Případné spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány Českým Telekomunikačním Úřadem.

2. Cena
Cena za službu je 300,- Kč s DPH měsíčně.
Cena za standardní aktivaci služby je 1815,- Kč s DPH.

3. Doba trvání, obnovení a ukončení
Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců a poté přechází na dobu neurčitou.Každá ze stran je oprávněna ji ukončit výpovědí s měsíční
výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet následující den po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně na
korespondenční adresu. V případě ukončení předplacené služby je Účastník oprávněn žádat vrácení zůstatku nevyčerpaného kreditu.
Skončí-li Smlouva nebo Služba sjednaná na dobu určitou předčasně oznámením Spotřebitele ke dni účinnosti změny Podmínek či
výpovědí ze strany Spotřebitele nebo Poskytovatele anebo dohodou ve lhůtě do tří měsíců od uzavření Smlouvy je Spotřebitel

povinen uhradit Poskytovateli poplatek ve výši jedné dvacetiny pravidelných měsíčních plateb zbývajících do konce sjednané doby
trvání Smlouvy nebo Služby na dobu určitou. Spotřebitel je povinen uhradit náklady Poskytovatele na telekomunikační koncové
zařízení, v rozsahu na němž se Spotřebitel finančně nepodílel, tj. ve výši rozdílu mezi náklady Poskytovatele a poplatkem
uhrazeným Spotřebitelem Poskytovateli za instalaci telekomunikačního koncového zařízení. Skončí-li Smlouva nebo Služba
sjednaná na dobu určitou předčasně oznámením Účastníka ke dni účinnosti změny Podmínek či výpovědí ze strany Účastníka nebo
Poskytovatele anebo dohodou, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli poplatek ve výši pravidelných měsíčních plateb
zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy nebo Služby na dobu určitou a uhradit náklady Poskytovatele na
telekomunikační koncové zařízení, v rozsahu na němž se Účastník finančně nepodílel, tj. ve výši rozdílu mezi náklady Poskytovatele
a poplatkem uhrazeným Účastníkem Poskytovateli za instalaci telekomunikačního koncového zařízení.
Skončí-li Smlouva sjednaná na dobu určitou předčasně odstoupením Poskytovatele od Smlouvy pro její podstatné porušení
Účastníkem, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli storno poplatek ve výši celkových ušlých plateb odpovídajících přesné době
scházející od předčasného ukončení Smlouvy do uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy na dobu určitou a to včetně neúplných
měsíců, nejméně však ve výši 5.000,- Kč.

4. Kontaktní informace
Kontakt pro řešení obchodních záležitostí - telefon: +420 530 502 020, email: info@ab-net.cz
Kontakt pro řešení technických problémů - telefon: +420 530 502 099, email: podpora@ab-net.cz
Kontakt pro řešení a hlášení poruch - telefon: +420 530 502 099, email: podpora@ab-net.cz

V Brně dne 01.01.2022

