SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SLUŽBY LEPŠÍ.TV
kterou ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku uzavírají
goNET s.r.o.
IČ 26822580, DIČ 26822580
se sídlem Úprkova 1/25, Přívoz, 702 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíle C, vložce 25849
(jako „Poskytovatel“)
prostřednictvím
Férový NET s.r.o.
IČ 28652967
DIČ CZ28652967
se sídlem Bruntálská 1214/28a, 79401 Krnov, Česká republika
zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS Ostrava, C25849
zastoupená Pavel Malík
bankovní spojení:
(jako „Partner“)
a
jméno a příjmení
datum narození
adresa bydliště
doručovací adresa
e-mail a tel.
přístupové jméno:
(jako „Uživatel“)

SPECIFIKACE SMLOUVY:
režim smlouvy

smlouva na dobu neurčitou

programový balíček

Lepší.TV

způsob užívání Služby

Lepší.tv box

Aplikace pro chytré
TV

Webové rozhraní

frekvence úhrady ceny Služby

1) Smlouva a Podmínky
Tato Smlouva se uzavírá v písemné podobě na základě Objednávky Uživatele učiněné vůči Partnerovi zprostředkujícímu její uzavření pro
Provozovatele jakožto poskytovatele převzatého televizního vysílání. Veškeré záležitosti neupravené touto Smlouvou se řídí Podmínkami. Výklad
pojmů, uvozených v této Smlouvě velkými písmeny, se řídí čl. 2. Podmínek. Znění Podmínek tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, přičemž je Uživateli
předáno v písemné podobě při podpisu této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Uživatel potvrzuje, že převzal písemné vyhotovení Podmínek.

2) Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytování služby Lepší.tv Poskytovatelem Uživateli spočívající v možnosti sledování převzatého televizního vysílání
způsobem, zvoleným v záhlaví této Smlouvy, za cenu stanovenou Ceníkem. Uživatel se zavazuje zaplatit Partnerovi ve smyslu čl. 5. této Smlouvy
cenu Lepší.tv boxu (byl-li zvolen způsob užívání Služby prostřednictvím Lepší.tv boxu) a dále hradit Poskytovateli cenu Služby sjednaným způsobem
ve výši, stanovené Ceníkem. Provádění případných změn rozsahu Smlouvy se řídí čl. 4.5. Podmínek, přičemž úprava rozsahu Smlouvy může být
sjednána i elektronickou formou.

3) Prodej Lepší.tv boxu (byl-li zvolen v záhlaví Smlouvy)
Vlastnické právo k Lepší.tv boxu (je-li objednán dle záhlaví této smlouvy) převede na Uživatele Partner ve smyslu čl. 4.3.2. Podmínek, na základě jeho
předání při podpisu této Smlouvy a plné úhrady ceny Lepší.tv boxu dle Ceníku. Uživatel bere na vědomí pravidla užívání Lepši.tv boxu a nakládání
s ním, uvedená v čl. 5.1. Podmínek a pravidla užívání aplikace dle čl. 5.2. Podmínek.

4) Prohlášení Uživatele

4) Prohlášení Uživatele
Uživatel prohlašuje, že:
seznámil se s aktuálním zněním Podmínek;
je mu znám princip Služby a pravidla jejího fungování, včetně požadavků na kvalitu internetového připojení splňujícího podmínky stanovené na
Webu;
zná pravidla užívání Služby a Lepší.tv boxu dle čl. 5. Podmínek a zavazuje se tato pravidla dodržovat;
zná podmínky ukončení této Smlouvy výpovědí dle čl. 4.3.2. Podmínek a ukončení smlouvy Poskytovatelem ve smyslu čl. 7. Podmínek;
bere na vědomí, že trvání této Smlouvy je podmíněno trváním smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (připojení k internetu),
uzavřené mezi Uživatelem a Partnerem;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů zadaných v rámci Objednávky a v rámci této Smlouvy za podmínek dle čl. 9.1. Podmínek:
souhlasí s využitím kontaktů uvedených v této Smlouvě (e-mail, telefon) pro účely zasílání obchodních sdělení týkajících se Služby, další akcí
Poskytovatele a jeho smluvních partnerů;
bere na vědomí možnost Poskytovatele jednostranně změnit Podmínky způsobem dle 10.4. Podmínek.

5) Úhrada ceny Služeb
Smluvní strany sjednávají, že Uživatel je povinen hradit cenu Služeb a další peněžitá plnění dle této Smlouvy včetně smluvních pokut Partnerovi na
jeho bankovní účet, uvedený v záhlaví této Smlouvy. Toto ujednání má povahu smlouvy ve prospěch třetího ve smyslu § 1767 Občanského zákoníku,
přičemž Partnerovi vzniká přímý nárok na úhradu ceny za poskytování Služby i dalších peněžitých plnění dle této Smlouvy vůči Uživateli. Uživatel splní
svůj závazek uhradit cenu Služby dle této Smlouvy a dle článku 6. Podmínek řádnou a včasnou úhradou této ceny Partnerovi. Poskytovatel není
oprávněn se vůči Uživateli domáhat dlužných plateb dle této Smlouvy a jejich případného příslušenství. Oprávnění Poskytovatele přerušit Uživateli
poskytování Služeb nebo odstoupit od Smlouvy dle čl. 7. Podmínek v případě, že se Uživatel ocitne v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků dle
této Smlouvy ve smyslu následujícího článku tímto není dotčeno.

6) Sankční ujednání
Pro případ prodlení Uživatele s úhradou peněžitých závazků vůči Partnerovi smluvní strany sjednávají následující postup:
ocitne-li se Uživatel v prodlení s úhradou ceny Služby delším než 5 dní, zašle mu Partner e-mailem upozornění na neuhrazení peněžitého
závazku;
ocitne-li se Uživatel v prodlení s úhradou ceny Služby delším než 15 dní, zašle mu Partner e-mailem a SMS upozornění na neuhrazení
peněžitého závazku a Poskytovatel mu přeruší poskytování Služby ve smyslu čl. 7.1. Podmínek;
trvá-li prodlení Uživatele s úhradou pravidelné platby dle předchozího odstavce po dobu dalších 30 dní, Poskytovatel na základě sdělení Partnera
odstoupí od Smlouvy ve smyslu čl. 7.6. Podmínek; v případě odstoupení vzniká Partnerovi nárok na smluvní pokutu za porušení povinnosti
včasné úhrady pravidelných plateb ze strany Uživatele, ve výši trojnásobku sjednané měsíční ceny Služby;
smluvní pokuta dle předchozího odstavce je splatná do 15 dní od doručení písemné výzvy Partnera k její úhradě.

7) Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu. Podpis této Smlouvy Uživatelem je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1740
Občanského zákoníku, přičemž je vyloučena možnost přijetí návrhu s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky ve
smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Smlouva, uzavřená s Uživatelem v postavení spotřebitele je smlouvou uzavřenou mimo obchodní
prostory ve smyslu § 1828 Občanského zákoníku.

Součást této Smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky poskytování služby Lepší.tv
Příloha č. 2 – Ceník
Vztah vzniklý z této Smlouvy se řídí právem České republiky. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
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