SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Přidě̌ lěně́ tělěfonní́ č í́slo (= č í́slo smlouvy):
Vyplňuje poskytovatel

I. Smluvní strany
1. Poskytovatel (dálě též jako „Poskytovatěl“):
Názěv firmy:

Leofone

IČ:

489 17 231

Sídlo firmy:

Pod Javory 2062/26,
678 01 Blansko

DIČ:

Infolinka:

*55 (zě sítě Lěofoně)
778 161 001 (z jiné sítě)

Bankovní spojění:

2200277927/2010

Zákaznická linka:

778 161 001

Kontaktní mail a
odpovědná osoba:

info@leofone.cz
Leoš Tretter

a
2. Účastník (dálě též jako „Účastník“):
Jméno a příjmění:

Rodné číslo:

Názěv firmy:
Doručovací adrěsa:
Kontaktní tělěfon:

Kód pro komunikaci
s opěrátorěm:

Kontaktní mail:

Jiné:

E-mailová adresa je užívána pro zasílání pravidelného vyúčtování v elektronické podobě

spolěčně též „smluvní strany“
II. Předmět smlouvy
Př ědmě̌ těm tě́ to smlouvy jě poskytová ní́ hlasově́ mobilní́ služ by Leofone umož ňují́cí́
prostř ědnictví́m SIM karty, ktěrě́ jě př idě̌ lěno tělěfonní́ č í́slo, vysí́lat a př ijí́mat tělěfonickě́
hovory, posí́lat SMS, MMS zprá vy, datově́ služ by a dalš í́ služ by sjědnané mězi smluvními
stranami. Poskytovatel zajistí Ú č astní́kovi tělěkomunikač ní́ služ by spěcifikovaně́ v č lá nku III. tě́ to
smlouvy. Tyto služ by jsou poskytová ny za podmí́něk děfinovaný ch vě Vš ěoběcný ch smluvní́ch
podmí́nká ch Poskytovatělě a v souladu s platný mi prá vní́mi př ědpisy, zějmě́ na sě zá koněm č .
127/2005 Sb., o ělěktronický ch komunikací́ch, v platně́ m zně̌ ní́ a zá koněm č . 89/2012 Sb.,
obč anský zá koní́k, v platně́ m zně̌ ní́.
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III. Specifikace zajišťovaných služeb

IV. Prohlášení účastníka
1. Účastník tí́mto prohlaš ujě, ž ě sě sězná mil a souhlasí́ s náslědujícími dokuměnty
Poskytovatele:


Vš ěoběcně́



Cění́k služ ěb Poskytovatělě vě zně̌ ní́ platně́ m kě dni uzavřění smlouvy.

smluvní́

podmí́nky vě zně̌ ní́ platně́ m kě dni

uzavřění

smlouvy

2. Tyto dokumenty jsou dostupně́ v ělěktronickě́ podobě̌ na intěrnětový ch strá nká ch
Poskytovatělě na adrěsě www.lěofoně.cz a Poskytovatěl tyto dokuměnty zaš lě v ěl. podobě̌ ěmailěm na kontaktní́ adrěsu Ú č astní́ka.
V. Smluvní ujednání
1. Poskytovatěl zašlě znění této smlouvy Účastníkovi na kontaktní mailovou adrěsu.
2. Aktivací SIM karty Účastník souhlasí s tím, žě sě sěznámil sě Všěoběcnými smluvními
podmínkami a Cěníkěm služěb Poskytovatělě a souhlasí s jejich obsahem.
3. Aktivací SIM karty rovněž souhlasí sě zněním této smlouvy a smlouva se ke dni aktivace SIM
karty považujě za uzavřěnou.
4. Smlouva sě uzaví́rá na dobu od ............. do................/něurč itou.
5. Účastník prohlašujě, žě s touto smlouvou obržěl prostřědnictvím ě-mailu také Poučění
spotřěbitělě ve smyslu ustanovění § 1811 odst. 2 a ustanovění § 1820 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.
6. Ú č astní́k má právo od tě́ to smlouvy odstoupit vě lhů tě̌ 14 dní́ , přičěmž podrobnější podmínky
odstoupění od smlouvy, jakož i formulář pro odstoupění od smlouvy, jsou obsažěny v Poučění
spotřěbitělě. Tato 14ti děnní́ lhů ta poč ně bě̌ žět dněm uzavř ění́ tě́ to smlouvy.
7. Ú č astní́k sě zavazujě uhradit mě̌ sí́ční́ poplatky a rěá lně̌ spotř ěbovaně́ služ by dlě aktuá lní́ho
cění́ku služ ěb dostupně́ ho na strá nká ch Poskytovatělě.
8. V př í́padě̌ nědodrž ění́ data splatnosti uvěděně́ ho na faktuř ě za poskytnutě́ služ by,
Poskytovatěl umožní Účastníkovi, aby sjědnal nápravu v náhradním těrmínu plnění. Jěstližě
ani v této lhůtě něuhradí Účastník dlužnou částku, je Poskytovatel oprá vně̌ n Ú č astní́kovi
omězit něbo př ěruš it aktivní́ už í́vá ní́ vš ěch služ ěb.
9. Omězěním něbo přěrušěním služ ěb nění́ dotč ěn ná rok Poskytovatělě na ú hradu
fakturovaný ch č ástěk.
10. V př í́padě̌ nědodrž ění́ dat splatnosti uvěděný ch na fakturá ch sě Ú č astní́k zavazujě uhradit
věš kěrě́ mimosoudní́ ná klady spojěně́ s jějich vymá há ní́m.
11. Smlouva nabý vá platnosti a účinnosti aktivací SIM karty Účastníkěm.
12. Tuto smlouvu jě mož ně́ mě̌ nit pouzě dohodou smluvní́ch stran.
13. Změ̌ ny prověděně́ autorizovaný m př í́stupěm Ú č astní́ka v jěho zá kaznickě́ samoobsluzě
něvyž adují́ pí́sěmnou dohodu smluvní́ch stran.
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14. Pokud v tě́ to smlouvě̌ nění́ stanověno jinak, ř í́dí́ sě vztahy smluvní́ch stran př í́sluš ný mi
ustanovění́mi Vš ěoběcný ch smluvní́ch podmí́něk Poskytovatělě v platně́ m zně̌ ní́ a zá koněm č .
89/2012 Sb., obč anský zá koní́k, v platně́ m zně̌ ní́.
15. Obě strany sě s touto smlouvou sěznámily a prohlašují, žě smlouva jě projěvěm jějich pravé,
svobodné a vážné vůlě, a žě něbyla sjědnána v tísni ani za jinak jědnostranně něvýhodných
podmíněk.

Poskytovatel

Účastník

POUČENÍ SPOTŘEBITELE
vě smyslu ustanovění § 1811 odst. 2 a ustanovění § 1820 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálě jěn jako „NOZ“)
(dálě jěn jako „Poučění“)
1. Lěofoně, sě sídlěm Pod Javory 2062/26, 678 01 Blansko, IČ : 489 17 231,
provozované Lěošěm Trěttěrěm
tel.: ........................., e-mail: ..........................
další informacě o Poskytovatěli na www.leofone.cz
(dálě jako „Poskytovatěl“)
a
2. ........................................., nar.
bytem ..........................................
(dálě jako „Účastník“)
Poskytovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje Účastníka (v souvislosti se smlouvou,
ktěrou hodlají uzavřít– dálě jěn „Smlouva“) o tom, že:
Smlouvou sě pro účěly tohoto poučění rozumí Smlouva o poskytování tělěkomunikačních služěb;
Smlouva spadá pod rěžim NOZ;
přědmětěm služby nabízěné Poskytovatělěm má být poskytování tělěkomunikačních služěb
Účastníkovi;
cěna služby budě činit částku dlě platného Cěníku služěb Poskytovatele, ktěrý Poskytovatěl zaslal
Účastníkovi na jěho ě-mailovou adresu;
Poskytovatěl nění plátcěm DPH;
Cěna služěb je splatná v den, ktěrý jě uvěden v daňovém dokladu zaslaném Účastníkovi
Poskytovatelem na e-mailovou adrěsu účastníka;
věškěré náklady Poskytovatele spojěné s poskytováním služěb jsou zahrnuty vě vyúčtované cěně
služěb;
práva účastníka z případného vadného plnění služěb, stějně jako podmínky těchto práv sě řídí
ustanověními § 1914 a násl. NOZ (zějména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 NOZ).
Zvláštní poučění o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla–li smlouva uzavřena prostřednictvím
prostředku komunikace na dálku (ustanovění § 1824 odst. 1 NOZ):
-

-

mátě právo odstoupit od Smlouvy (běz udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavřění Smlouvy;
pro účěly uplatnění práva na odstoupění od Smlouvy musítě o svém rozhodnutí odstoupit
informovat Poskytovatele Lěofoně, sě sídlěm Pod Javory 2062/26, 678 01 Blansko, IČ : 489 17 231,
email: ...................., formou jědnoznačného prohlášění (např. dopisu zaslaného prostřědnictvím
provozovatělě poštovních služěb, faxu něbo ě-mailu). Můžětě použít dálě uvěděný vzorový
formulář pro odstoupění od Smlouvy, nění to však povinností;
aby byla dodržěna lhůta pro odstoupění od Smlouvy, postačujě oděslat sdělění o uplatnění práva
odstoupit od Smlouvy přěd uplynutím příslušné lhůty.

Zárověň Vás však výslovně poučujěmě (ustanovění § 1837 NOZ), žě něbudětě mít právo odstoupit od
Smlouvy (za shora uvěděných podmíněk), pokud poskytování služěb Poskytovatelem dlě Smlouvy začalo již
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běhěm lhůty pro odstoupění od Smlouvy. V takovémto případě něbudě k Vámi oděslanému odstoupění (z
pohledu Poskytovatele) přihlížěno.
Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (nutno vyplnit přísl. části těxtu):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oznámění o odstoupění od Smlouvy
Leofone,
sě sídlěm Pod Javory 2062/26, 678 01 Blansko,
IČ : 489 17 231
e-mail: .....
Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy ze dne ... vztahující se k poskytování telekomunikačních
služeb:
Vašě jméno a příjmění: ...
Vašě adrěsa: ...
Datum: ...
Váš podpis:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účastník má zárověň právo obrátit sě sě svou stížností (budě-li mít účastník za to, žě došlo k porušění
zákonných práv spotřěbitělů zě strany Poskytovatele) na Č ěský tělěkomunikač ní́ ú ř ad poš tovní́ př ihrá dka
02, 225 02 Praha 02, intěrnětová adrěsa: http://www.ctu.cz, případně na oběcní živnostěnský úřad
Poskytovatele. V tomto směru Poskytovatel odkazuje účastníka i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřěbitělě, v platném znění.
Účastník v souladu sě zákoněm č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění zárověň
souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával, dálě poskytoval třětím osobám a archivoval jějich osobní
údajě, v rozsahu nězbytném pro uzavřění Smlouvy.
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