Souhlas vlastníka objektu s umístěním technologie

Férový NET s.r.o., Bruntálská 1214/28a, 794 01 Krnov, IČ: 28652967, DIČ: CZ28652967, dále jen "Poskytovatel", společnost
zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě v oddílu a vložce C 37146, ze dne 29.3.2011.
Bankovní spojení: GE Money a.s., č.ú. 202103956 / 0600

A - Souhlas vlastníka / správce nemovitosti
Souhlasím, aby umístila a provozovala společnost F é r o v ý N E T s.r.o. na mé/mnou spravované budově komunikační zařízení. Zároveň umožním pracovníkům
společnosti F é r o v ý N E T s.r.o. přístup k zařízení a provádění jeho údržby a oprav. Tento souhlas vydává vlastní/správce nemovitosti na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou.
Souhlasím s tím, aby v případě potřeby společnost F é r o v ý N E T s.r.o. vybudovala pro ú častníky prodloužení přístupového okruhu (vnitřní vedení) procházející
mou/mnou spravovanou nemovitostí a využila vnitřních a venkovních rozvodů a mikrovlnných spojů k prodloužení přístupového okruhu.

vybudované zařízení zůstane majetkem vlastníka nemovitosti
X

vybudované zařízení zůstane majetkem poskytovatele

Jméno/název

X

Vlastník

Správce

Ulice:
Férový NET s.r.o. +420 777 240 130 http://www.fer-net.cz info@fer-net.cz

PSČ, obec:
IČO/R.Č.:

V

dne

Vlastník/Správce
B – Práva a povinnosti poskytovatele
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Poskytovatel má právo zasahovat do již instalovaných rozvodů, avšak za podmínky, že bude zachována jejich plná funkčnost.
Poplatky za služby v souvislosti s užíváním přípojného bodu, což zahrnuje především dodávky elektrické energie, budou samostatně měřeny a hrazeny
Poskytovatelem. Pro tyto účely zajistí Poskytovatel vhodné měřidlo pro odečet skutečné spotřeby. V případě nemožnosti instalace vhodného měřidla, zajistí
Poskytovatel změření skutečné spotřeby a za účasti zástupce Vlastníka / Správce nemovitosti vypočítá skutečné náklady za odběr elektrické energie. Tento
výpočet bude nedílnou součástí této smlouvy. Cena elektrické energie bude účtována na základě ceny účtované dodavatelem elektrické energie Vlastníkovi /
Správci nemovitosti, bude hrazena 1 x ročně a to vždy nejpozději do 30dní od poskytnutí vyúčtování Vlastníkem / Správcem nemovitosti.
Veškeré práce, které bude Poskytovatel provádět, oznámí poskytovatel Vlastníkovi / Správci nemovitosti nejméně dva dny předem. V případě havárie nebo
nenadálé poruchy zařízení, nemusí Poskytovatel tuto lhůtu a povinnost dodržet.
Pokud vzniknou Vlastníkovi / Správci nemovitosti škody na majetku, uhradí Poskytovatel tyto v plné výši, nebo uvede poškozenou věc do původního stavu a to
do 1 měsíce od poškození, pokud Vlastník / Správce nemovitosti nebude souhlasit se lhůtou delší.
Při instalaci budou dodrženy obecně závazné právní předpisy o výstavbě, předpisy o ochraně životního prostředí a příslušné normy ČSN. Za využití
nemovitosti (vnitřních vedení) pro účely využívání telekomunikačních služeb neposkytuje společnost Férový NET, s.r.o. žádnou náhradu.
Pokud dojde k jakékoli škodě Poskytovatele z důvodu nesprávných údajů uvedených v tomto Souhlasu vlastníka objektu, je Poskytovatel oprávněn tuto škodu
po Vlastníkovi / Správci i vymáhat a Vlastník / Správce je povinen tuto škodu uhradit.

C – Práva a povinnosti vlastníka / správce nemovitosti
1.
2.

3.
4.

Vlastník / Správce nemovitosti není oprávněn zasahovat do Poskytovatelem provedených rozvodů a zařízení bez výslovného písemného souhlasu
Poskytovatele.
V případě úmyslného poškození zařízení nebo instalací Poskytovatele Vlastníkem / Správcem nemovitosti bude účtován Vlastníkovi / Správci nemovitosti
poplatek za uvedení do bezvadného stavu. Tím jsou myšleny skutečné náklady vynaložené k uvedení rozvodů a zařízení do bezvadného stavu. V případě
opakovaného poškozování ze strany Vlastníka / Správce nemovitosti bude Vlastníkovi / Správci nemovitosti účtován i poplatek za kompenzaci ušlých zisků a
poškození dobrého jména firmy.
Správce nemovitosti či rozvodů musí být pověřený vlastníkem nemovitosti či rozvodů k udělení tohoto Souhlasu.
Pokud dojde k jakékoli škodě Poskytovatele z důvodu nesprávných údajů uvedených v tomto Souhlasu vlastníka objektu, je Poskytovatel oprávněn tuto škodu
po Účastníkovi vymáhat a Účastník je povinen tuto škodu uhradit

D – Výpočet spotřeby elektrické energie, kontaktní informace, další ujednání

Částka bude uhrazena na účet společenství vždy k …… daného roku za rok předcházející počínaje ……
Za povolení k umístění zařízení bude poskytovatel hradit nájemné ve výši a to měsíčně/ročně na účet společenství nebo
poskytne společenství možnost připojení k internetu za zvýhodněných podmínek.
Pověřený vlastník:
Kontaktní telefon:
Číslo účtu společenství:
V Krnově dne

Za Poskytovatele

Vlastník / Správce nemovitosti

