DODATEK Č. 1 K VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM POSKYTOVÁNÍ
VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
OMEGA TECH S.R.O. (DÁLE JEN “DODATEK”)
V souladu s novelou č. 311/2019, kterou se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, se mění
Všeobecné podmínky společnosti OMEGA tech s.r.o., IČ: 25931890, sídlo Polská 1055, Žichlínské Předměstí,
PSČ 563 01, Lanškroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C,
vložka 15467, ze dne 1. 8. 2018, a to následujícím způsobem:
•
Část čtvrtá “Vznik, změna, převod a ukončení Smlouvy” čl. 4.9. se ruší a je nahrazen tímto textem:
“V případě ukončení Smlouvy sjednané na dobu určitou ze strany Odběratele, který je spotřebitelem nebo fyzickou
podnikající osobou, nebo ze strany Dodavatele, bylo-li důvodem ukončení podstatné porušení povinností Odběratele,
ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, před uplynutím doby, na kterou Smlouva byla uzavřena, a jestliže
k takovému ukončení došlo do tří měsíců od uzavření smlouvy, činí v případě Smlouvy uzavřené se spotřebitelem
či fyzickou podnikající osobou úhrada za předčasné ukončení Smlouvy jednu dvacetinu součtu měsíčních paušálů
zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, nebo jednu dvacetinu součtu minimálního sjednaného měsíčního
plnění zbývajícího do konce sjednané doby trvání Smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu
trvání Smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.”
V případě ukončení Smlouvy sjednané na dobu určitou ze strany Odběratele, který není spotřebitelem nebo fyzickou podnikající
osobou, nebo ze strany Dodavatele, bylo-li důvodem ukončení podstatné porušení povinností Odběratele, ať již výpovědí, nebo
dohodou smluvních stran, před uplynutím doby, na kterou Smlouva byla uzavřena, činí výše úhrady za předčasné ukončení
Smlouvy součet měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy, spolu s rozdílem mezi standardní
a zvýhodněnou cenou instalace/aktivace nebo zařízení, které bylo Odběrateli poskytnuto za zvýhodněných podmínek.”
II.
Tento Dodatek je nedílnou součástí Všeobecných podmínek společnosti OMEGA tech s.r.o. a je nutné jej vykládat
a posuzovat v celém kontextu a ve vzájemných souvislostech.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2020.

