VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ GMS SLUŽEB
s ú inností od 1.4.2014

Služeb v zahrani í. Poskytovatel provede vyú tování za roamingové služby dle platného
Ceníku.

1. Úvodní ustanovení
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen „Všeobecné podmínky“) stanovují
a upravují práva a povinnosti smluvních stran a pravidla poskytování Služeb
Poskytovatelem, kterým je spole nost Náš-Net Group s.r.o., K Nemocnici 63, 741 01
Nový Ji ín (dále jen „Poskytovatel“) a Zákazníkem (dále také jen „Zákazník“ nebo
„Uživatel“). Odchylná ujednání obsažená p ímo ve Smlouv , Ceníku, Obecných
specifikací služby i zvláštních pravidlech marketingové akce Poskytovatele mají
p ednost p ed obsahem t chto podmínek.
Náš-Net Group s.r.o. je oprávn n poskytovat ve ejn dostupné služby elektronických
komunikací (ve ejn dostupné telefonní služby p enosu dat) dle osv d ení eského
telekomunika ního ú adu . 3738.
2. Vznik smluvního vztahu a Služby
2.1. Služba je poskytována na základ Smlouvy o poskytování služeb elektronických
komunikací uzav ené mezi Poskytovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou
zp sobilou právním úkon m.
2.2. Smlouva se uzavírá na základ objednávky žadatele o služby u in né v písemné,
elektronické, telefonické i ústní podob . Objednávka musí obsahovat údaje žadatele. U
fyzické osoby nepodnikatele uvede jméno a p íjmení, bydlišt , rodné íslo nebo íslo
ob anského pr kazu. Fyzická osoba podnikatel uvede jméno a p íjmení, bydlišt , rodné
íslo, I a právnická osoba uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, I , údaj o
plátcovství DPH, jméno a p íjmení v etn bydlišt oprávn né osoby jednat jménem této
právnické osoby. V p ípad , že objednávka neobsahuje veškeré shora uvedené údaje
žadatele, je na uvážení poskytovatele, zda smlouvu uzav e. Sou ástí smlouvy je
aktuáln platný Ceník služeb, Obecná specifikace služby a Všeobecné obchodní
podmínky. Poskytovatel je oprávn n v souladu se zákonem jednostrann m nit smluvní
dokumenty. Smlouva se uzavírá na dobu neur itou s výpov dní lh tou 3 m síce. Doba
trvání smlouvy po íná od okamžiku doru ení SIM karty nebo okamžikem aktivace SIM
karty, záleží na tom, co nastane pozd ji. P i uzavírání Smlouvy na pobo ce
Poskytovatele, prost ednictvím obchodního zástupce nebo zasláním na koresponden ní
adresu, je žadatel povinen prokázat svoji totožnost platným pr kazem. Poskytovatel je
oprávn n p ijmout návrh na uzav ení smlouvy zájemce i jinak než podpisem smlouvy v
písemné form . Smlouva se považuje za uzav enou též aktivací SIM karty Ú astníka na
základ jeho objednávky. V p ípad smlouvy uzavírané v elektronické podob je
Smlouva uzav ena okamžikem, kdy Zákazník potvrdí elektronickou objednávku služeb. V
p ípad smlouvy uzavírané v písemné podob p ipojí Zákazník sv j podpis na listinné
vyhotovení smlouvy a teprve poté je Smlouva schválena a podepsána ze strany
Poskytovatele s tím, že Zákazník obdrží jedno vyhotovení Smlouvy podepsané ob ma
stranami spolu s ú astnickou SIM kartou. Okamžikem doru ení Smlouvy podepsané
ob ma stranami je Smlouva uzav ena. SIM karta je po celou dobu trvání smlouvy ve
vlastnictví Poskytovatele. Uzav ením smluvního vztahu se Poskytovatel a Zákazník
zavazují k dodržování t chto Všeobecných Podmínek. Zákazník odpovídá Poskytovateli
za škodu, která mu vznikne v d sledku uvedení nepravdivých údaj Zákazníkem.
2.3. Ú astník je po dobu trvání oprávn n objednat další služby dle nabídky
Poskytovatele. K objednání další služby a k p ípadnému prodloužení doby trvání smlouvy
se nevyžaduje písemná forma. Okamžikem aktivace t chto služeb je Ú astník povinen
za tyto služby hradit cenu dle Ceníku služeb.
2.4. Popis Služeb
elektronických
2.4.1. Poskytovatel poskytuje GSM Služby prost ednictvím sít
komunikací spole nosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen sí T-Mobile) a to na
území eské republiky, pokud není v jednotlivých p ípadech výslovn uvedeno jinak.
2.4.2. Dojde-li ke zm n služby, potom se ceny za zm n nou službu za ínají ú tovat
dnem skute ného provedení zm ny Služby ze strany Poskytovatele.
2.4.1. Poskytovatel poskytuje Zákazník m následující ve ejn dostupné telefonní služby
a služby elektronických komunikací (dále jen „Služby“):
A. uskute ování národních volání,
B. uskute ování mezinárodních volání,
C. uskute ování volání ze zahrani í (roaming),
D. služby datových p enos
E. služby p enos krátkých textových zpráv (SMS),
F. služby p enos multimediálních zpráv (MMS)
G. služby p enos textových zpráv DMS, která slouží k poskytování pen žitých dar
odesláním SMS na ur ené p ístupové íslo (dále jen „DMS“).
H. Služby p enos textových zpráv Premium SMS, které slouží k úhrad cen služeb
poskytovaných t etími osobami odesláním SMS na ur ené p ístupové íslo se zvláštním
tarifem (dále jen „Premium SMS“).
I. P ípadn další službu dle aktuální nabídky poskytovatele.
2.4.2. Aktivace Služeb je vázaná na doru ení ú astnické SIM karty Zákazníkovi a
provedení technických opat ení k zajišt ní dostupnosti Služby v síti T-Mobile podle toho,
která z t chto podmínek se splní pozd ji. V p ípad p enosu ú astnického telefonního
ísla z jiné mobilní sít (portace IN) je služba aktivována v den portace, který bude ur en
poskytovatelem.
2.4.3. Zákazník má právo požádat poskytovatele o p id lení nového ú astnického
telefonního ísla ze seznamu t chto ísel poskytovatele nebo m že požádat o p enos
ú astnického telefonního ísla z jiné mobilní sít . V p ípad p enosu ú astnického
telefonního ísla z jiné mobilní sít požádá Zákazník u svého sou asného operátora o
p enos a následn od n j obdrží íslo oprávn ní pro p enos. íslo oprávn ní pro p enos
nahlásí Zákazník v kontaktním míst poskytovatele nejpozd ji do 56 dn od obdržení.
Na základ ísla oprávn ní pro p enos dojde do 4 pracovních dní k p enosu a aktivaci
ú astnického ísla od p vodního operátora k sou asnému a zákazník bude o tomto datu
informován prost ednictvím SMS. Poté zákazník vym ní ú astnické SIM karty ve svém
za ízení a m že využívat Služeb od poskytovatele. Další informace je možné nalézt v
Opat ení obecné povahy . OOP/10/10.2012-12.
V p ípad , že Zákazník p enese své ú astnické íslo od jiného operátora a do 12-ti
m síc ukon í smluvní vztah s poskytovatelem, bude mu zp tn naú tován poplatek za
p enos takového ísla ve výši 200 K v . DPH.
2.5. Bližší popis Služeb
2.5.1. Odesláním DMS dochází k uzav ení darovací smlouvy mezi Zákazníkem a
osobou, které je p id leno ur ené p ístupové íslo, p i emž Zákazník má povinnost
uhradit ástku daru a ástku odpovídající cen odeslané SMS.
2.5.2. Zákazník má právo erpat služby poskytované t etími osobami a využívat
platebních služeb, pokud Poskytovatel tyto služby zp ístup uje, p i emž cena a erpání
takové služby se ídí sjednanými podmínkami mezi Poskytovatelem a Zákazníkem
takové služby. Poskytovatel je oprávn n cenu za takové služby t etích osob ú tovat a
p ípadn též vymáhat, jestli je k tomu oprávn n dle dohody s poskytovatelem takové
služby.
2.5.3. P i poskytování roamingových Služeb zprost edkuje poskytovatel Služby v
zahrani í prost ednictvím partnerského operátora T-Mobile, jenž zajistí dostupnost

2.5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo z bezpe nostních d vod , z d vod ochrany
pot ebitele i podobných d vod stanovit cenové limity vztahující se p íslušnému období
(zpravidla m síc). V takovém p ípad nebude Zákazníkovi povoleno erpání Služeb nad
stanovený cenový limit. Zákazník bude o stanovení cenového limitu p edem vyrozum n.
2.5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžadovat po Zákazníkovi složení volací jistiny,
která bude stanovena v takové výši, odpovídající p edpokládanému erpání služeb,
jedná se zejména o služby volání v zahrani í, Premium SMS apod. Poskytovatel si
vyhrazuje právo volací jistinu vyžadovat i v p ípad , že má pochybnosti o schopnosti
Zákazníka platit za erpané služby poskytovateli. Volací jistina bude Zákazníkovi vrácena
po 6ti po sob jdoucích ú tovacích období, které byly ádn a bez prodlení uhrazeny.
Nejpozd ji však po ukon ení služeb Zákazníka a uhrazení všech závazk ze strany
Zákazníka k Poskytovateli.
2.5.6. P erušení i omezení dostupnosti Služeb
2.5.7. Poskytovatel je oprávn n do asn p erušit poskytování Služeb i omezit jejich
dostupnost zejména z následujících d vod :
I. jestliže Zákazník poruší podmínky Smlouvy podstatným zp sobem i podstatným
zp sobem poruší jiné právní povinnosti, zejména jestli nezaplatí cenu dle Ceníku ve
lh t její splatnosti, až do doby, kdy dojde ke zjednání nápravy,
II. v p ípad Zneužití Služby i d vodného podez ení na zneužití Služby,
III. jestliže Zákazník nespl uje podmínky pro erpání Služeb i není oprávn n plnit
Smlouvu,
IV. v p ípad výskytu technických závad na ve ejné komunika ní i telefonní síti i v
p ípad rizika výskytu takových závad,
V. dojde k vyhlášení krizového stavu i p ijetí jiného opat ení oprávn ným orgánem
ve ejné moci, které bude mít za následek omezení i vylou ení dostupnosti služeb
elektronických komunikací,
VI. v p ípad plánovaných technických odstávek,
VII. v jiných p ípadech vyplývajících ze zákona, jiného právního p edpisu i
ve ejnoprávního rozhodnutí.
2.5.8. Zákazníkovi nevznikají žádné nároky v p ípad snížení kvality Služeb z d vod
uvedených v bodu 2.5.7. t chto Podmínek.
2.5.9. Zákazník bere na v domí, že poskytování Služeb tohoto charakteru (tj. ve ejn
dostupných telefonních služeb a služeb elektronických komunikací) je spojeno s ur itým
rizikem výpadk a p erušení poskytování Služeb a takové riziko v dom akceptuje.
Zákazník se proto zavazuje u init veškeré kroky k tomu, aby v maximální možné mí e
vylou il i omezil možnost vzniku škody i jiné újmy na své stran v souvislosti s
užíváním Služeb (zejména provád t pravidelné zálohování uživatelských dat apod.).
Poskytovatel se zavazuje u init veškerá dostupná opat ení, aby obnovil dostupnost a
kvalitu Služby v co nejkratším ase.
2.5.10. V p ípad provád ní servisních inností m že dojít v n kterých p ípadech k
do asnému omezení dostupnosti Služeb, o emž však poskytovatel bude vhodným
zp sobem informovat své Zákazníky.
2.5.11. Pokrytí mobilním signálem a dostupnost Služeb je odvislé od parametr sít TMobile a množství p ístupových bod . V p ípad , že v n kterých místech není mobilní
signál dostupný, nelze to považovat za vadu poskytovaných Služeb. Zákazníkovi tak
nevzniká nárok na slevu i odstoupení od Smlouvy.
2.5.12. Zákazník si je v dom skute nosti a souhlasí, že poskytovatel nenese
odpov dnost za funk nost a nastavení za ízení Zákazníka pro využívání Služeb i
za ízení t etích osob, ani za chybné technické nastavení provedené Zákazníkem.
2.5.13. Poskytovatel je oprávn n jednostrann obm nit nebo zm nit funk ní nebo
technickou specifikaci Služby nebo vylepšit zákaznické rozhraní pro p ístup ke Služb .
2.5.14. Zákazník si je v dom toho, že m že docházet k nefunk nosti i omezení
funk nosti z d vod nekompatibility za ízení Zákazníka s parametry sít T-Mobile a
jejího technického, hardwarového i softwarového vybavení. Zákazník je povinen se
p edem seznámit s parametry sít T-Mobile a odpovídá sám za posouzení vzájemné
kompatibility. Zákazník odpovídá za to, že jeho za ízení bude ádn schváleno pro
použití v eské republice a bude vyhovovat p íslušným technickým normám a p edpis m
platným v eské republice.
2.5.15. V p ípad , že má Zákazník zájem sjednat zm nu poskytovaných Služeb,
kontaktuje poskytovatele prost ednictvím jeho kontaktních údaj a u iní návrh na zm nu
poskytovaných Služeb. Poskytovatel na základ toho návrh Zákazníka posoudí a
rozhodne o n m ve lh t 15-ti dn po u in ní tohoto návrhu. Veškeré zm ny budou
provedenou v souladu s podmínkami dle aktuáln platného Ceníku poskytovatele.
Zákazník má právo požádat o zm nu Služeb maximáln jednou za ú tovací období s
tím, že zm na bude provedena s ú inností od nového zú tovacího období.
3. Cena a platební podmínky
3.1. Zákazník se zavazuje platit za poskytované Služby sjednanou cenu. Cena je
stanovena dle Ceníku poskytovatele . Aktuální Ceník zve ej uje poskytovatel na svých
internetových stránkách www.nas-net.org. Zákazník potvrzuje, že se s Ceníkem ve zn ní
ú inném ke dni uzav ení Smlouvy seznámil a s tímto souhlasí. Zaplacením ceny za
objednanou Službu Zákazník znovu potvrzuje, že se seznámil se zn ním t chto
Podmínek a Ceníkem poskytovatele.
3.2. Ceny za poskytované Služby se za ínají ú tovat ode dne aktivace Služby. Aktivací
Služby je okamžik, kdy je Zákazníkovi umožn no užívání Služby a nikoli okamžik, kdy
Zákazník za ne Službu skute n užívat.
3.3. Poskytovatel je oprávn n v p ípad uzav ených Smluv na dobu neur itou
jednostrann m nit cenu a platební podmínky, zejména s ohledem na zm nu vstupních
náklad , ale i vzhledem ke skute nostem jiným, když je povinen o takové zm n
Zákazníka nejmén 1 m síc p ed její ú inností informovat, a to emailem zaslaným na
emailovou kontaktní adresu Zákazníka nebo formou zaslání listinného oznámení (podle
toho, jakou formu zaslání vyú tování si Zákazník zvolil). V p ípad , že Zákazník po
oznámení zm ny Smlouvu do 1 m síce nevypoví, platí, že tuto zm nu ke dni ú innosti
zm ny akceptuje. V p ípad , kdy Zákazník po oznámení zm ny Smlouvu do 1 m síce
vypoví a ve Smlouv se Zákazníkem je sjednána výpov dní lh ta, která uplyne až po
ú innosti zm ny, má Zákazník právo na poskytování Služby dle p vodních cenových a
platebních podmínek až do uplynutí výpov dní lh ty, když Zákazník zárove nem že být
takovýmto zp sobem znevýhodn n, postižen, nap . v d sledku ztráty nároku na
dotované za ízení, apod., i jakkoliv sankcionován.
3.4. Jednorázové poplatky ú tuje poskytovatel Zákazníkovi dle své volby bu
v
zú tovacím období (tj. ve faktu e za zú tovací období) bezprost edn následujícím po
zú tovacím období, v n mž byla p íslušná Služba spojená s jednorázovým poplatkem
poskytnuta, nebo je oprávn n jednorázové poplatky vyú tovat kdykoliv po poskytnutí
p íslušné Služby spojené s jednorázovým poplatkem tak, že ástka bude splatná nejd íve
do 14 dn od doru ení vyú tování (kdy toto ujednání je specielní v i l. 3.5 t chto
Podmínek), a to vše není – li ve Smlouv stanoveno jinak. Pravidelné m sí ní poplatky
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skute nost na lince zákaznické podpory (+420 603 789 279).

6.11. V p ípad , kdy je Zákazník podnikatelem a užívá Služby v souvislosti se svojí
podnikatelskou inností, je povinen neprodlen sd lit poskytovateli údaj o svém I s tím,
že poskytovatel je oprávn n odstoupit od Smlouvy v p ípad porušení této povinnosti.
7. Majetek poskytovatele
7.1. Poskytovatel i jiní oprávn ní vlastníci z stávají výhradním vlastníkem všech v cí
(zejména též ú astnické SIM karty) a majitelem všech práv, které Zákazníkovi v
souvislosti s poskytováním Služby umožnili užívat i s nimi jinak disponovat (nap .
software, ochranné známky, patenty, uživatelské manuály atd.). Software, který byl
p ípadn dán Zákazníkovi v souvislosti s poskytováním Služby k dispozici, byl poskytnut
do nevýhradní a nep evoditelné licence a pouze za ú elem užívání Služby poskytované
poskytovatelem.
7.2. Zákazník se zavazuje vrátit poskytovateli do 3 dn po ukon ení Smlouvy veškeré
technické vybavení, dokumenty, software atd., které mu poskytovatel v souvislosti s
poskytováním Služby poskytl, pokud to bude ze strany poskytovatele požadováno.
8. Trvání smlouvy a ukon ení Smlouvy
8.1. Smlouva se uzavírá na dobu neur itou, není-li dohodnuto jinak.
8.2. Smluvní vztah m že být ukon en dohodou smluvních stran, písemnou výpov dí,
odstoupením od smlouvy, uplynutím doby, zánikem právnické osoby bez právního
nástupce nebo jiným zákonem stanoveným zp sobem.
8.3. Každá ze smluvních stran je oprávn na i bez udání d vodu Smlouvu uzav enou na
dobu neur itou vypov d t, když výpov dní lh ta iní 3 m síc a po ítá se od prvního dne
m síce, který následuje po doru ení písemné výpov di druhé smluvní stran , není-li
dohodnuto jinak.
8.4. Smluvní strany jsou oprávn ny odstoupit od Smlouvy z d vod výslovn uvedených
v jiných ustanoveních t chto Podmínek, z d vodu stanovených ve Smlouv , ze
zákonných d vod a z dalších d ležitých d vod , za n ž se považuje zejména:
(I) rozhodnutí insolven ního soudu o úpadku nebo hrozícím úpadku, druhé smluvní
strany nebo zamítnutí insolven ního návrhu pro nedostatek majetku druhé smluvní
strany,
(II) porušení povinnosti Zákazníka ádn a v as platit vyú tovanou cenu za poskytnutou
Službu i plnit další smluvní povinnosti, jestliže Zákazník nezjednal nápravu do 14 dn
po doru ení výzvy ke spln ní t chto povinností,
(III) op tovné porušení smluvní povinnosti, k jejímuž pln ní byl již Zákazník v minulosti
poskytovatelem alespo jednou vyzván,
(IV) stav, kdy nebude možné z d vodu technických podmínek u Zákazníka Službu
aktivovat. V t chto p ípadech je posyktovatel oprávn n od Smlouvy odstoupit, aniž by na
to Zákazníka p edem upozornil a poskytl mu dostate nou lh tu k pln ní. Odstoupení od
Smlouvy je ú inné okamžikem doru ení oznámení o odstoupení druhé smluvní stran .
Odstoupení je ú inné ke dni jeho doru ení druhé smluvní stran a to s ú inky až ke dni
doru ení, když Smlouva se tak neruší od po átku.
8.5. Zákazník je oprávn n odstoupit od Smlouvy bez dalšího v p ípad , že poskytovatel
je v prodlení se zapo etím poskytování Služby alespo 1 m síc ode dne, kdy m lo být
poskytování Služby zapo ato.
8.6. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou s placením ceny za Službu delším než 7 dní a
neuhradí nedoplatek ani v náhradní lh t stanovené v zaslaném upozorn ní
poskytovatelem, když náhradní lh ta bude init minimáln 1 týden, je poskytovatel
oprávn n bez dalšího pozastavit nebo p erušit poskytování Služby až do doby úplného
zaplacení dlužné ástky, když Služba za ne být op tovn poskytována den následující
po úplném uhrazení ástky, s jejíž úhradou byl Zákazník v prodlení, a taktéž zárove
Smlouvu vypov d t s výpov dní lh tou v délce 7 dn od doru ení výpov di Zákazníkovi.
Op tovné zp ístupn ní i poskytnutí Služby m že být spojeno s jednorázovým poplatkem
dle platného Ceníku.
8.7. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se bez dalšího ruší (rozvazovací
podmínka) okamžikem, kdy poskytovatel p estane být smluvn nebo technicky
zp sobilým pro poskytování Služeb (zejména v d sledku zrušení smlouvy se smluvními
partnery poskytovatele, která je podmínkou pro poskytování Služeb).
8.8. V p ípad p enosu telefonního ísla poskytovatele do jiné mobilní sít (portace OUT)
se Smlouva ruší v den portace, který bude ur en poskytovatelem. Podmínkou pro
provedení portace OUT je vyrovnání všech závazk Zákazníka v i poskytovatele.
8.9. P i skon ení Smlouvy bez p enosu telefonního ísla od poskytovatele do jiné mobilní
sít z stává telefonní íslo u poskytovatele a Zákazník na toto telefonní íslo ztrácí
jakékoliv nároky ukon ením Smlouvy.
8.10. Ukon ením smluvního vztahu není Zákazník zbaven povinnosti zaplatit
poskytovateli ceny za poskytnuté Služby a jiné výkony poskytnuté až do ukon ení
smluvního vztahu, ani odpov dnosti za p ípadné škody zp sobené poskytovateli. Tímto
také nezanikají nároky poskytovatele na zaplacení neuspokojených pohledávek vzniklých
v pr b hu smluvního vztahu.
9. Ochrana osobních údaj
9.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml enlivost o všech skute nostech, o nichž
se v souvislosti se Smlouvou a poskytováním telekomunika ních Služeb na jejím základ
seznámí, ledaže se jedná o skute nosti obecn známé. Smluvní strany zajistí dodržování
tohoto závazku ml enlivosti též jejich zam stnanci a osobami, které k pln ní svých
smluvních závazk užijí.
9.2. Veškeré informace týkající se druhé smluvní strany, získané v souvislosti s pln ním
této Smlouvy, jsou považovány smluvními stranami za p edm t telekomunika ního
tajemství a nebudou poskytnuty t etím stranám bez p edchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany. Závazek ml enlivosti platí i po ukon ení platnosti této Smlouvy po
dobu 3 let.
9.3. Poskytovatel a Zákazník se zavazují veškeré informace o druhé smluvní stran ,
které vyplývají z uzav ené Smlouvy, nebo které získají v souvislosti s jejím pln ním,
používat v souladu s obecn závaznými právními p edpisy, t mito Všeobecnými
Podmínkami a dohodou smluvních stran. Tento závazek trvá i po ukon ení smluvního
vztahu.
9.4. Poskytovatel shromaž uje a uchovává Zákazníkem zadané osobní údaje
prost ednictvím elektronických nosi
v zabezpe ené databázi. Poskytovatel chrání
osobní údaje, aby tyto zabezpe il p ed neoprávn nými zásahy t etích osob. Poskytovatel
však nenese odpov dnost za p ípadné neoprávn né zásahy t etích osob, v d sledku
kterých by tyto osoby neoprávn n získaly p ístup k osobním údaj m Zákazník a tyto
údaje p ípadn dále zneužily.
9.5. Zákazník bere na v domí, že poskytovatel je oprávn n zpracovávat, shromaž ovat
a sledovat osobní údaje Zákazníka pro vlastní pot eby (tj. za ú elem poskytování služeb)
a pro statistické ú ely.

jsou ú továny zp tn za p edešlý m síc, za necelé m síce se tyto poplatky ú tují v
pom rné ásti (za každý den), a to vše není – li ve Smlouv stanoveno jinak. Vyú tování
roamingových služeb m že probíhat s maximáln t ím sí ním zpožd ním.
3.5. Da ový doklad vystavený poskytovatelem za poskytované Služby, pop . zálohový
list, jsou splatné vždy k datu splatnosti uvedenému na da ovém dokladu pop .
zálohovém listu. V p ípad , kdy jsou uvedené doklady zasílány jako poštovní zásilka,
nejsou tyto zasílány doporu en , když zásilka se považuje za doru enou 10 tým dnem
po jejím odeslání, nebyla-li již doru ena d íve.
3.6. Ú tovaná ástka se považuje za zaplacenou okamžikem p ipsání p íslušné ástky
na ú et u pen žního ústavu poskytovatele, pop . jiným zp sobem provedení úhrady s
tím, že se vždy jedná o dluh donosný. Úhrada musí být provedena nejpozd ji ke dni
splatnosti ú tované ástky, jinak je Zákazník v prodlení s placením a poskytovatel má
právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné ástky za každý den
prodlení a zákonného úroku z prodlení (v p ípad Zákazník spot ebitel ) a v p ípad
Zákazník , kte í nejsou spot ebiteli, vedle uvedené smluvní pokuty taktéž smluvního
úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné ástky za každý den prodlení.
4. Aktivace a podmínky poskytování Služby
4.1. Služba bude Zákazníkovi poskytována pouze prost ednictvím technického vybavení,
které je schváleno pro použití v eské republice a vyhovuje p íslušným technickým
normám a p edpis m platným v eské republice a p edpis m TÚ.
4.2. Poskytovatel provede aktivaci Služby na základ údaj , které Zákazník uvedl ve
Smlouv , a to zpravidla do 3 pracovních dn po uzav ení smlouvy. Tato lh ta je pouze
orienta ní a její nedodržení nezakládá žádné nároky Zákazníka v i poskytovateli.
Termín pro aktivaci Služby m že být taktéž speciáln upraven v uzavírané Smlouv . Ob
dv strany vyvinou pot ebnou sou innost p i realizaci Smlouvy a za ú elem jejího
napln ní.
4.3. P i užívání Služby musí Zákazník dodržovat p íslušné obecn závazné právní
p edpisy a instrukce poskytovatele. Je-li užívání Služby vázáno na získání p íslušných
ú edních povolení, je Zákazník povinen si tato povolení v as opat it a zajiš ovat po celou
dobu trvání Smlouvy jejich platnost.
4.4. Poskytovatel je oprávn n kdykoliv i bez písemného upozorn ní p erušit poskytování
Služby nebo omezit její rozsah mimo d vod jinde sjednávaných taktéž z d vod poruch
na síti nebo na za ízení dodávajícím vlastní Službu nebo omezit její rozsah z d vod
poruch na síti nebo na za ízení dodávajícím vlastní Službu nebo na za ízení jiných
operátor . Pokud Službu bylo možno využít jen áste n , anebo ji nebylo možno využít
v bec pro závadu technického nebo provozního charakteru na stran poskytovatele, je
posyktovatel povinen zajistit odstran ní závady a v od vodn ných p ípadech též
poskytnout p im enou slevu z ceny Služeb. Poskytovatel není povinen nahradit
Zákazník m škody, která jim p ípadn vzniknou v d sledku p erušení Služby
nebo vadného poskytnutí Služby.
5. Práva a povinnosti poskytovatele
5.1. Poskytovatel neodpovídá za vznik poruch, závad nebo nefunk nost Služby nebo její
ásti v p ípadech, kdy k t mto poruchám, závadám nebo nefunk nosti došlo následkem
neodborného nebo neoprávn ného zacházení ze strany Zákazníka nebo jiných osob.
5.2. O charakteru, rozsahu a p edpokládaném termínu odstran ní poruchy bude
Zákazník na svou žádost informován. V p ípad závažných i rozsáhlých poruch je lh ta
pro odstran ní poruch závislá na konkrétní situaci a možnostech odstran ní poruchy.
6. Práva a povinnosti Zákazníka
6.1. Zákazník je povinen bezodkladn po vyzvání poskytovatele za ít využívat sjednanou
Službu. V p ípad , že Zákazník neza ne sjednanou Službu využívat, má se za to, že
Zákazník Službu za al využívat k datu, k n muž byl k tomu vyzván.
6.2. Zákazník se zavazuje zabezpe it ú astnickou SIM kartu proti odcizení, zni ení a
poškození. Zákazník odpovídá za škodu zp sobenou na za ízeních poskytovatele ode
dne jejich p evzetí do doby jejich p edání zp t poskytovateli p i zrušení p íslušné Služby
nebo p i ukon ení Smlouvy.
6.3. Zákazník není oprávn n init na technickém vybavení poskytovatele jakékoliv
zm ny, úpravy nebo opravy. Pot ebu zm n, oprav nebo úprav technického vybavení je
Zákazník povinen písemn oznámit poskytovateli.
6.4. Zákazník se zavazuje bezodkladn ohlásit poskytovateli veškeré závady nebo ztrátu
i poškození vzniklé na za ízení poskytovatele.
6.5. I bez p edchozího oznámení Zákazníkovi je poskytovatel oprávn n provád t zásahy
a zm ny nastavení ú astnické SIM karty, považuje-li to za nutné pro ádné pln ní svých
smluvních povinností. Zákazník je povinen poskytnout pot ebnou sou innost.
6.6. Pokud si Zákazník opat il technické vybavení pro poskytování telekomunika ních
služeb i služeb elektronických komunikací jinak než prost ednictvím poskytovatele,
odpovídá za to, že toto technické vybavení bude schváleno pro použití v eské republice
a bude vyhovovat p íslušným technickým normám platným v eské republice a
p edpis m
TÚ. Poskytovatel není povinen provád t zm ny, opravy i úpravy
technického vybavení Zákazníka.
6.7. Zákazník je dále zejména povinen chránit ú astnickou SIM kartu p ed zneužitím a je
povinen chránit své bezpe nostní a p ihlašovací údaje vztahující se k používání Služeb.
Zákazník se dále zavazuje:
a. neposkytovat nebo ani neposkytnout Služby poskytnuté poskytovatelem t etí osob
bez p edchozího písemného souhlasu poskytovatele.
b. oznamovat b hem celého trvání smluvního vztahu:
i. zm ny kontaktního jména, a to nejpozd ji do 14 dn ode dne takové zm ny.
ii. veškeré zm ny svých identifika ních údaj a faktura ních údaj , a to nejpozd ji do 14
dn ode dne takové zm ny.
iii. neprodlen ohlásit poskytovateli všechny Zákazníkovi známé skute nosti,
které by mohly nep ízniv ovlivnit poskytování Služeb poskytovatele.
c. nevyužívat Služby zp sobem, který by nep im en omezoval další Zákazníky, kte í
využívají Služby poskytovatele i zp sobem, který by nep im en
omezoval
poskytovatele.
d. využívat Služby v souladu se zákony eské republiky, Smlouvou, a p ípadnými
pokyny a návody poskytovatele.
e. v p ípad ztráty ú astnické SIM karty ihned ztrátu oznámit poskytovateli.
6.8. Zákazník odpovídá za erpané Služby a nese náklady na erpané Služby až do
deaktivace ú astnické SIM karty, kterou se poskytovatel zavazuje provést bez
zbyte ného odkladu od oznámení ztráty ú astnické SIM karty.
6.9. Za škody zp sobené odcizením, ztrátou i zneužitím ú astnické SIM karty odpovídá
výlu n Zákazník.
6.10. V p ípad ztráty ú astnické SIM karty Zákazník oznámí tuto
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13.3. Ustanoveními l. 13.2 nejsou nijak dot eny jiné prost edky, kterými lze prokázat
doru ení písemn u in ného projevu druhé smluvní stran .

9.6. Zákazník dle zák. . 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj , v platném zn ní,
ud luje souhlas se zpracováním osobních údaj poskytnutých dle Smlouvy poskytovateli
jako správci, za ú elem identifikace Zákazníka p i užívání Služby. Zákazník dále ud luje
souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údaj , zejména pro reklamní
ú ely a zasílání reklamních sd lení. Souhlas se zpracováním osobních údaj je ud lován
na dobu 10 let, pokud neodvolá Zákazník sv j souhlas d íve. Poskytovatel jako správce
je oprávn n pov it t etí osobu jako zpracovatele osobních údaj .
9.7. Souhlas Zákazníka se zpracováním osobních údaj je dobrovolný. Zákazník je
oprávn n kdykoli souhlas písemn odvolat. V takovém p ípad se na Zákazníka
nebudou vztahovat ustanovení Smlouvy, která jsou podmín ná poskytnutím souhlasu.
9.8. Informace o provozních údajích poskytovatele tímto informuje Zákazníka o
provozních údajích, které jsou zpracovávány, a o dob , po kterou mohou být tyto údaje
zpracovávány. Shromaž ování a nakládání s provozními údaji se ídí podmínkami
operátora mobilní sít a platnými právními p edpisy s tím, že pokud bude mít
poskytovatel k dispozici údaje o Zákazníkovi a jeho chování v souvislosti s užíváním
Služeb, zavazuje se tyto údaje nezneužít a chránit je p ed vyzrazením. Údaje budou
zp ístupn ny pouze na základ zákona i jiného právního p edpisu oprávn ným osobám.
10. Odpov dnost za škodu
10.1. Zákazník a poskytovatel se dohodli, že poskytovatel odpovídá Zákazníkovi uživateli
jen za zavin n zp sobenou škodu a že zárove celková p edvídatelná škoda, která
m že Zákazníkovi vzniknout v souvislosti se Smlouvou a/nebo využíváním Služeb, iní
maximáln ástku 50.000,- K . Ujednáním p edcházející v ty nejsou dot ena p ípadná
zákonná i jiná smluvní ustanovení, která by stanovila odpov dnost poskytovatele za
škodu v menším rozsahu, když ujednání p edcházející v ty odpov dnost poskytovatele
za škodu limituje, avšak nesm uje k jejímu rozší ení nad zákonný rámec.
10.2. Poskytovatel se zavazuje oznámit Zákazníkovi p ípadné plánované technické
odstávky alespo 72 hodin p edem formou oznámení uve ejn ného na www.nas-net.org.
10.3. Zákazník nesmí využívat Služby takovým zp sobem, který by vedl k porušení
i obecn t etích osob, nebo by mohl
práva poskytovatele, práva jiných Zákazník
zap í init znevýhodn ní ostatních Zákazník p i využívání Služeb. Zákazník nesmí
používat své za ízení takovým zp sobem, kterým by získal neoprávn né zvýhodn ní
oproti ostatním Zákazník m, nebo takovým zp sobem, který by mohl vést k porušení
nebo poškození funk nosti mobilní sít
i ohrožení provozu mobilní sít . Za závažné
porušení povinností Zákazníka je považován zejména pokus o narušení bezpe nosti a
nep etržitosti provozu Služby.
10.4. Zákazník je povinen chránit poskytnuté p ístupové údaje k Službám a mobilní síti
p ed zneužitím t etí osobou. Na jednání t etích osob, kterým umožní Zákazník (úmysln i
neúmysln ) využívat poskytovatele (nap . zam stnanci, partne i, dodavatelé, rodinní
p íslušníci atd.) se, z hlediska výkonu práv a povinností Zákazníka dle t chto Podmínek,
pohlíží tak, jako by šlo o jednání samotného Zákazníka.
10.5. Zákazník odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu zp sobenou p i
užívání poskytnuté Služby. Poskytovatel je oprávn n žádat po Zákazníkovi náhradu
škody zp sobené Zákazníkem v etn ušlého zisku. Náhradou škody se rozumí zejména
as vynaložený poskytovatelem pro odstran ní závadného stavu, vzniklého
neoprávn ným nebo neodborným užíváním Služeb Zákazníkem, dále škoda vzniklá
t etím osobám a zejména ostatním Zákazník m, škoda vzniklá omezením dostupnosti
Služeb i škoda vzniklá na technických prost edcích poskytovatele atd.
11. ešení spor , rozhodné právo
11.1. Smluvní strany u iní vše pro to, aby veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s
pln ním této Smlouvy vzniknou, byly vy ešeny smírnou cestou. Spory v obchodních
v cech, náležející do pravomoci soud , u nichž nebude nalezeno smírné ešení, bude
rozhodovat v cn p íslušný soud v míst sídla poskytovatele. Ostatní spory bude
rozhodovat dle zákona v cn a místn p íslušný soud.
11.2. Všechny právní vztahy smluvních stran, které vznikly na základ Smlouvy i v
souvislosti s poskytováním Služeb na jejím základ , se ídí eským právem s vylou ením
kolizních norem.
12. Ohlašování závad
12.1. Poruchy na technickém vybavení, které Zákazníkovi poskytl poskytovatel, je
Zákazník oprávn n oznámit ústn i písemn (též elektronickou poštou) na adrese NášNet Group s.r.o., K Nemocnici 63, 741 01 Nový Ji ín, nebo na telefonním ísle –
Technická podpora: +420 603 789 279, p ípadn na e-mailové adrese: podpora@nasnet.org (kdy
Poskytovatel je oprávn n tyto kontaktní údaje jednostrann zm nit), a je oprávn n tyto
oznámit i p ípadným dalším zp sobem oznámení dle reklama ního ádu, pokud další
zp sob oznámení reklama ní ád umož uje.
12.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazník m zákaznickou podporu, v rámci
které poskytovatel poskytuje Zákazník m pomoc p i ešení problém s vyú továním, s
využíváním Služeb a s aktivací Služeb.
13. Doru ování a komunikace
13.1. Doru ovacími adresami pro korespondenci (dále také jen „doru ovací adresy“) jsou
následující adresy: Náš-Net Group s.r.o., Dlouhá 31, 741 01 Nový Ji ín, email
podpora@nas-net.org (kdy poskytovatel je oprávn n tyto kontaktní údaje jednostrann
zm nit), Zákazník: adresa (d m s .p. nebo .e. a obec) sd lená Zákazníkem p i
uzavírání Smlouvy, email sd lený Zákazníkem p i uzavírání Smlouvy (kdy Zákazník je
oprávn n sd lit poskytovateli zm nu emailového spojení, avšak nebude-li oznámení
zm ny u in no písemn s ú edn ov eným podpisem, není poskytovatel povinen na
zm nu reflektovat). Jiná ustanovení t chto Podmínek, Smlouvy i reklama ního ádu
týkající se oznámení a úkon
in ných ve speciálních upravených p ípadech (nap .
reklamace) nejsou ujednáním l. 13.1 dot ena.
13.2. Jakákoli korespondence u in ná na základ této Smlouvy se považuje za ádn
doru enou p íslušné smluvní stran taktéž:
a) p i osobním doru ování, p íp. doru ování kurýrem, dnem: kdy p íjemce zásilku
skute n p ijal, nebo kdy p íjemcem bylo odep eno p evzetí zásilky
b) p i doru ování poštou dnem: uvedeným na doru ence vrácené poštou jako den
p evzetí, nebo marného uplynutí lh ty pro p evzetí uložené zásilky, a to i pokud by se
druhá smluvní strana o takové zásilce nedozv d la. Dnem vyzna eným jako datum, kdy
p íjemce odep el p evzetí zásilky.
c) p i doru ování faxem nebo elektronickou poštou okamžikem, kdy odesílatel obdržel
potvrzení o úplném p enosu zprávy, vydané odesílacím p ístrojem, p i emž: byla-li
zpráva p enesena po 16. hodin , má se za to, že byla doru ena v 9. hodin následující
pracovní den, byla-li zpráva p enesena v den, který není pracovním dnem, má se za to,
že byla doru ena v nejbližším následujícím pracovním dni.

13.4. Výše v l. 13.1 uvedené doru ovací adresy mohou být m n ny jednostranným
písemným oznámením p íslušné smluvní strany s tím, že takováto zm na se stane v i
ostatním smluvním stranám ú innou desátým pracovním dnem po doru ení takového
oznámení p íslušné smluvní stran . Pokud neu iní smluvní strana oznámení o zm n
doru ovací adresy, není oprávn na namítat, že si na d íve uvád né doru ovací adrese
již zásilky nep ebírá, když ú inky doru ení ve smyslu l. 13.2 jsou tak na d íve uvád né
doru ovací adrese zachovány.
13.5. Poskytovatel je oprávn n informovat Zákazníka o produktech týkajících se Služeb a
jiných innostech poskytovatele i jeho smluvních partner e-mailem nebo jiným
vhodným zp sobem, p i emž takové informace se nepovažují za nevyžádaná obchodní
sd lení (spam).
14. Záv re ná ustanovení
14.1. Právní vztahy p i poskytování Služeb se ídí Smlouvou, t mito Podmínkami,
p ípadnými zvláštními podmínkami vztahujícími se k jednotlivým druh m Služeb, zákony
a dalšími právními p edpisy. Ujednání Smlouvy má p ednost p ed obsahem t chto
Podmínek. Ujednání p ípadných zvláštních podmínek vztahujících se k jednotlivým
druh m Služeb má p ednost p ed obsahem t chto Podmínek.
14.2. Smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy se ídí též zákonem . 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o
elektronických komunikacích), v platném zn ní, a podmínkami stanovenými v osv d ení
eského telekomunika ního ú adu . 3190.
14.3. V p ípad , kdy je Zákazník spot ebitelem, vztahují se na smluvní vztah mezi
poskytovatelem a Zákazníkem ustanovení o spot ebitelských smlouvách dle zákona .
40/1964 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní, a tato ustanovení mají p ednost p ed
úpravou v t chto Podmínkách.
14.4. Smluvní strany se dohodly, že s ú inností zákona . 89/2012 Sb., ob anský
zákoník, se bude smluvní vztah dle této Smlouvy a práva a povinnosti vzniklá dle této
Smlouvy ídit ustanoveními tohoto zákona.
14.5. Tyto Podmínky nabývají ú innosti dne 1. 12. 2013.
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