Marek Mencner – Mikrotech
9.1.3.4. Neměnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu
Poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání
zařízení Poskytovatele v lokalitě Účastníka proti stavu při zřízení
příslušné Služby.
9.1.3.5. Užívat Službu pouze prostřednictvím koncových zařízení
schválených Poskytovatelem, mající platná technická a bezpečnostní
osvědčení pro provoz v České Republice. Účastník odpovídá za stav
svého zařízení, které připojuje na Přípojný bod.
9.1.3.6. Zajistit součinnost s Poskytovatelem při zřízení, změně,
ukončení, Dohledu či servisu Služby, umožnit Poskytovateli přístup k
zařízením Poskytovatele.
9.1.3.7. Převzít Službu v Den zřízení služby a k převzetí zajistit
přítomnost osoby, která je oprávněna převzetí uskutečnit a má k tomu
dostatečné odborné znalosti, jinak je služba považována za předanou a

převzatou Dnem zřízení služby.
9.1.3.8. Účastník je dále povinen umožnit na požádání Poskytovatelem
pověřeným osobám přístup za účelem údržby, opravy nebo instalace
technického zařízení Poskytovatele do prostor, ve kterých je nebo má
být umístěno zařízení Poskytovatele související s poskytovanou
Službou, případně zajistit kvalifikovanou obsluhu pověřenou
Účastníkem k zajištění nutné součinnosti.
9.1.3.9. Uhradit vyúčtovanou cenu za Službu i tehdy, jestliže došlo k
neoprávněnému užívání Služby jinými účastníky.
9.1.9.10. Účastník nesmí svým počínáním záměrně způsobit poruchy
na síti Poskytovatele nebo třetích stran.
9.1.9.11 Účastník je povinen řádně zvolit a používat geografické číslo

země a regionu podle místa uvedeného v registraci. V případě změny
umístění je povinen postupovat v souladu s těmito Všeobecnými
podmínkami.
10. Ceny služeb

9.2. Účastník je oprávněn:
9.2.1. Uplatnit Reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou
Službu způsobem uvedeným dále.

10.1.2. smluvní cena písemnou dohodou v Objednávce.
10.2. Ceny jsou uvedeny bez DPH a vč. DPH vždy s vyznačením, zda
uvedená částka obsahuje či neobsahuje DPH.
10.3. Ceny označené jako „ZDARMA“ mohou být součástí základní
ceny zboží nebo Služby. Označením „ZDARMA“ se pak rozumí, že
hodnota přidaného zboží nebo Služby označeného jako „ZDARMA“
není k základní ceně připočtena, a je tedy chápána jako bezplatná.

10.1. Cena za poskytnuté Služby se sjednává jedním z těchto způsobů:
10.1.1. Ceník;

10.4.5.2. Účastník nesmí tuto Službu užívat ke komerčním účelům bez
ohlášení.
10.4.5.3. Změny užívání Služeb označených jako „neomezené“ z
běžného užívání na komerční užívání je Účastník povinen neprodleně
ohlásit Poskytovateli. Na základě tohoto oznámení dojde ze strany
Poskytovatele ke změně cenového plánu Služby na cenový plán Služby
určené pro fyzické osoby-podnikatele a právnické osoby.
10.4.6. pro fyzické osoby-podnikatele a pro právnické osoby:

10.4. Služby označené jako „neomezené“ (zejména neomezené volání)
se řídí následujícími pravidly:

1
služby jsou určeny pro běžné komerční užití fyzickými
osobami-podnikateli a právnickými osobami.
2
Vyúčtování a platby

10.4.1. Poskytovatel v žádném případě neomezuje množství
uskutečněných spojení.

11.1. Pro vyúčtování periodické Služby Typu Kredit:

10.4.2. Účastník nesmí tuto Službu dále přeprodávávat nebo
poskytovat další osobě za jakýmkoli účelem, pokud o tom není s
Poskytovatelem písemně dohodnut.
10.4.3. Účastník nesmí tuto Službu užívat k telefonickým nebo
telemarketingovým aktivitám, automatickému vytáčení, nepřetržitému
nebo převažujícímu přesměrování hovorů (vč. užívání Služby jako tzv.
„chůvičky“ k hlídání dětí, tzv. „babysittingu“ aj.), k hromadnému
rozesílání faxů, Dlouhotrvajícímu spojení a dalším aktivitám v rozporu s
běžným užíváním.
10.4.4. Poskytovatel má právo jednostranně okamžitě ukončit
poskytování Služby označené jako „neomezená“ těm Účastníkům, kteří
užívají Službu v rozporu s některým z ustanovení článků 10.4.2. až
10.4.6.1. Všeobecných podmínek. Ukončení poskytování Služby
proběhne zpravidla s návrhem na změnu cenového plánu Služby.
Poskytovatel je v takovém případě povinen odeslat Účastníkovi
Oznámení poskytovatele, ve kterém sdělí tuto skutečnost spolu s
předložením návrhu na změnu Služby. Oznámení poskytovatele v
tomto je v tomto případě provedeno písemně prostřednictvím
doporučeného dopisu s doručenkou a rovněž prostřednictvím
elektronické pošty s potvrzením o doručení. V případě, že Účastník s
návrhem Poskytovatele na změnu Služby nejpozději do 7 dní od
odeslání Oznámení poskytovatele písemně nesdělí svůj souhlas a ani
nedojde k dohodě na jiné změně Služby, je Poskytovatel oprávněn
okamžitě po uplynutí této lhůty ukončit poskytování Služby a Smlouva
tímto okamžikem zaniká.
10.4.5. pro fyzické osoby:
10.4.5.1. služby jsou určeny pro běžné individuální užití fyzickými
osobami (nepodnikateli).

11.1.1. První den první Periody je Den zřízení služby.
11.1.2. Perioda končí okamžikem vyčerpání všech zaplacených Kreditů
nebo okamžikem zaplacení dalšího Kreditu, kdy začíná běžet další
Perioda. Nevyčerpaný Kredit z předchozí Periody se přičítá k
následující Periodě.
11.1.3. Perioda může být nepravidelná.
11.1.4. K zaplacení prvního Kreditu po Dni zřízení Služby musí dojít
nejpozději do 30 dní od Dne zřízení služby. K zaplacení každého
dalšího Kreditu musí dojít nejméně jednou každých 6 měsíců, jinak
může být účet Operátorem zrušen. Kredit není vratný.
11.1.5. Poskytovatel může Uživateli poskytnout v rámci marketingových akcí
zdarma nebo za úplatu speciální nabídky pro získání volacího kreditu na
používání služby, které mají omezenou platnost a nejsou součástí tarifů a
cen a není na ně právní nárok. Takto získaný kredit nelze proplatit penězi
bez uzavření samostatné smlouvy.

11.1.5. Výzva k platbě nemusí být Poskytovatelem zasílána.
11.1.6. Poskytovatel může žádat složení jistiny (nevyčerpatelného
Kreditu). Tato jistina bude uživateli vrácena na základě jeho žádosti do
14 dnů od ukončení Služby. Poskytovatel je oprávněn použít tuto jistinu
na úhradu jakýchkoli závazků Účastníka.
11.2. Pro vyúčtování periodické Služby Typu Předplatné:
11.2.1. První den první Periody je Den zřízení služby.
11.2.2. Perioda je pravidelná.

