Telly s.r.o., Společnost je zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 261099
Doručovací adresa: Telly s. r. o., P.O. Box 34, 639 34 Brno. Číslo účtu: 10602355/6200

Souhrn smluvních podmínek ke Smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Telly Online uzavřená dne

POSKYTOVATEL Telly s. r. o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, IČO: 046 68 529, DIČ: CZ 046 68 529 (dále jen „Telly“)
ÚČASTNÍK
Jméno:

Příjmení:

Mobilní telefon:

E-mail:

Datum narození:

Trvalé bydliště:
Ulice:

Č. popisné/orientační:

Město:

PSČ:

Město:

PSČ:

Stát:
Adresa instalace (je-li odlišná od trvalého bydliště):
Ulice:

Č. popisné/orientační:

Účastník prohlašuje, že v případě adresy instalace jiné než ve vlastní nemovitosti zajistil souhlas s instalací.
Adresa pro doručování písemností (pouze v ČR) (je-li odlišná od trvalého bydliště):
Ulice:

Č. popisné/orientační:

Město:

PSČ:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Smluvní strany uzavřely dne
smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou se Telly zavazuje Účastníkovi za podmínek sjednaných v této Smlouvě a Smluvních
dokumentech poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací v níže ujednaném rozsahu a Účastník se za tyto služby zavazuje uhradit sjednanou Odměnu a veškeré další
poplatky a náklady ve výši podle platného Ceníku. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s níže uvedeným Předplaceným obdobím.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Ceník:

Programové balíčky:
Předplacené období: 30 dní

Zkušební období:

Způsob hrazení:

Předplatné - Platební brána 1)

Doručování vyúčtování:

E-mailem

dní

1)

Účastník hradí formou automatického strhávání plateb z platební karty (dále jen „Opakované platby“). Částka bude Účastníkovi strhávána vždy 1x za 30 Dní po celou dobu trvání Smlouvy, počínaje prvním dnem
po vyčerpání Zkušebního období dle Smlouvy, a to prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o. Výše strhávané částky je variabilní v závislosti na zvoleném Předplaceném období a dle toho vystavené
Faktuře, přičemž min. strhávaná částka činí 50,-Kč a max. částka činí 5.000,-Kč.

I.
I.I.

II.II. Všeobecné podmínky, Zvláštní podmínky a Ceník jakož i jiné Smluvní dokumenty tvoří neoddělitelnou
součást této Smlouvy.
II.III. Účastník tímto výslovně žádá Telly, aby Službu započala poskytovat Účastníkovi bezodkladně
po účinnosti Smlouvy (čl. 3.6 ZP).
II.IV. Účastník má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od okamžiku uzavření Smlouvy. Odstoupení
od Smlouvy je Účastník povinen zaslat v písemné formě na e-mailovou adresu info@telly.cz.
Účastník může pro tento účel taktéž využít vzorový formulář uvedení v Příloze č. 1 VP.
II.V. V případě odstoupení Účastníka dle bodu II.IV této Smlouvy je Telly oprávněna požadovat Odměnu
za již poskytnuté Služby. Odměna za poskytnuté Služby náleží Telly za každý započatý Den poskytování
Služby a stanoví se dle příslušných sazeb uvedených v Ceníku.
II.VI. Tato Smlouva se řídí výhradně ustanoveními v ní uvedenými a Smluvními dokumenty. Telly
tímto výslovně vylučuje užití jakýchkoli obchodních podmínek třetích stran. Smlouvu nelze
uzavřít s výhradou, pod podmínkou, či s odchylkou od smluvních ujednání.

Účastník bere na vědomí a uzavřením Smlouvy souhlasí s těmito smluvními pokutami a sankcemi:
Účastník je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč v případě: (i) neoprávněného sdílení Služby s
třetí osobou, (ii) užití Služby pro komerční účely či (iii) sdělování Vysílání veřejnosti; (čl. 9.2, 9.3 a 9.4 ZP).
I.II. Jakýkoli nárok Telly dle tohoto článku I. této Smlouvy vzniká okamžikem porušení příslušné povinnosti
Účastníkem. Účastník je povinen uhradit příslušnou částku nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě Telly.
I.III. Neposkytne-li Účastník Telly součinnost k řádnému plnění dle Smlouvy, neztrácí tím Telly nárok na
Odměnu za poskytování Služby, a to ani v situaci, kdy neposkytnutí součinnosti ovlivnilo, omezilo
nebo znemožnilo Účastníkovi příjem Služby (čl. 14.1 VP).
II. Závěrečná ujednání:
II.I. Pojmy a zkratky použité v této Smlouvě mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené a definované
ve Všeobecných podmínkách pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
(v textu jen „Všeobecné podmínky“ nebo „VP“), Zvláštních podmínkách pro službu Telly Online (v textu
jen „Zvláštní podmínky“ nebo „ZP“) a Ceníku pro službu Telly Online (v textu jen „Ceník“). Veškeré
tyto
dokumenty jsou dostupné pro jednotlivé služby v sekci Dokumenty na
https://telly.cz/podpora/tv-pres-internet/dokumenty/cenik-a-obchodni-podminky/.

Účastník zaškrtnutím check-boxů odkazujících na Smluvní dokumenty potvrzuje, že byl před uzavřením Smlouvy řádně seznámen s Všeobecnými podmínkami, Zvláštními podmínkami a Ceníkem. Kliknutím
na tlačítko „Objednat“ seÚčastník zavazuje plnitsvé povinnosti vůčiTelly v souladus podmínkami uvedenýmiv této Smlouvěa Smluvních dokumentech,a to zejménak uhrazení Odměny a souhlasí se založením
a parametry Opakované platby, vč. uložením platebních údajů na straně dodavatele Platební brány.

