PODMÍNKY SLUŽEB
Poskytovatel
Dragon Internet a.s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy
Tel.: 326 706 156, Email: internet@dragon.cz, www.dragon.cz
IČ
: 27237800, DIČ
: CZ27237800, zapsána v obchodním rejstř
íku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9923
(dále jen “Poskytovatel”)

Definice pojmů
1.

Zákazník
je fyzická nebo právnická osoba oprávně
ná k už
ívání Služ
by a to na základěplatné Smlouvy.

2.

Zájemce
je fyzická nebo právnická osoba, která vyjádř
ila zájem už
ívat Služ
bu.

3.

Smlouva je smlouva o poskytování Služ
eb elektronických komunikací, př
ípadněSmlouva o poskytování dalš
ích služ
eb,
jeli tak smluvními stranami sjednáno.

4.

Služ
ba je služ
ba elektronických komunikací, př
ípadnějiných Služeb, jeli tak smluvními stranami sjednáno, poskytovaná
na základěSmlouvy.

5.

Cena
je cena za poskytnutou Služ
bu vyúč
tovaná ve výši platné v doběposkytnutí Služ
by.

6.

Vyúč
tování je daň
ový doklad splň
ující nálež
itosti stanovené zákonem, které slouž
í k vyúč
tování Ceny za Služ
bu č
i jiné
služ
by poskytnuté Poskytovatelem Zákazníkovi.

7.

Porucha Služ
by je stav, kdy není Služ
bu možno č
ásteč
něnebo vůbec už
ívat pro závadu technického nebo provozního
charakteru na straněPoskytovatele.

8.

Reklamace je právní úkon, kterým se Zákazník domáhá svých práv založ
ených Poruchou služby č
i vadným
Vyúč
továním.

Specifikace služby
1.

SLA (dle zvyklostí na trhu elektronických komunikací „
Service Level Agreement
“) znamená ve smyslu tě
chto Podmínek
„
Dohoda o sjednané úrovni poskytovaných služeb
“.

2.

Dle SLA se Poskytovatel zaváž
e, ž
e jím poskytované Služ
by budou Zákazníkovi poskytovány vž
dy nejméně
s dostupností, kterou mezi sebou Zákazník a Poskytovatel dohodnou (dále jen „
Dostupnost
“), a v případě
, že nebude
sjednaná dostupnost dodrž
ena, Poskytovatel poskytne Zákazníkovi sjednanou peněž
ní slevu z Ceny za poskytnuté
Služ
by.

3.

Smluvní strany se dohodly, že SLA bude v rámci té které Smlouvy sjednáno jako př
íplatek ke Služ
bě, či jako dalš
í tarif
Služ
by, ke které se konkrétní SLA vztahuje.

Úvodní ustanovení
1.

Poskytovatel je na základěosvě
dč
ení č
. 712 o př
edlož
ení oznámení dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č
. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změ
něněkterých souvisejících zákonů(zákon o elektronických komunikacích)
oprávně
n k poskytování služ
eb elektronických komunikací a k zajiš
ťování veřejných komunikačních sítí.

2.

Tyto Podmínky blíž
e upravují a rozvádě
jí vzájemná práva a povinnosti smluvních stran založ
ené na základěSLA ve
spojení s jižuzavř
enou Smlouvou o poskytování služ
eb elektronických komunikací..

3.

Podmínky jsou zveř
ejně
né na webových stránkách Poskytovatele, na adrese www.dragon.cz. V př
ípaděrozporu s
podmínkami uveř
ejně
nými jinými způ
soby (inzerce, letáky) je vždy rozhodující znění publikované na výš
e uvedených
webových stránkách.

4.

V př
ípadech neupravených tě
mito Podmínkami se adekvátněpouž
ijí ustanovení Obchodních podmínek.

Podmínky služeb  SLA.
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Podmínky služby
1.

Písemná podoba SLA je souč
ástí smluvní dokumentace specifikace Služ
by.

2.

Platí, ž
e závazná úroveňDostupnosti Služ
eb bude vždy sjednána ve Smlouvě.

3.

Dostupnost Služ
by bude posuzována vž
dy v př
ísluš
ném kalendářním mě
síci (zúč
tovacím období dle Obchodních
podmínek DI).

4.

Dostupnost služ
by [DS] se udává v procentech [%] a vyjadř
uje pravidelnost poskytování Služ
by v průbě
hu kalendářního
mě
síce, kdy hodnou 100% se rozumí nepř
etržité poskytování Služ
by v rozsahu 24 hodin po všechny dny v dotčeném
kalendář
ním mě
síci. Dostupnost je poč
ítána dle následujícího vzorce:

(1 −
5.

délka PORUCHY [hod]
počet dnů v daném měsíci*24 [hod] ) * 100

Platí, ž
e:
a.

za Poruchu pro úč
ely SLA se nepovažují závady technického nebo provozního charakteru na straněZákazníka,
jakož
to i veš
keré dalš
í jevy, které nespoč
ívají výlučněv závadětechnického nebo provozního charakteru na
straněPoskytovatele, tj. události, které je mož
né zařadit pod pojem „vyš
ší moc“, tj. zejména přírodní katastrofy,
revoluce, nepokoje, konflikty.

b.

za Poruchu pro úč
ely SLA se rovně
žnepovažuje výpadek Služby způ
sobený nedostupností Služby způ
sobenou
výpadkem napájení, které nezajiš
ť
uje Poskytovatel a rovněžporuchy na technologických celcích slouž
ících
k poskytování Služ
by, které nezajiš
ť
uje Poskytovatel (typicky zař
ízení ve vlastnictví Zákazníka č
i tř
etích osob).

c.

za Poruchu pro úč
ely SLA se nepovažuje omezení či př
erušení poskytování Služ
eb po dobu plánovaných
technologických odstávek provozu na straněPoskytovatele, pokud tyto byly oznámeny Zákazníkovi 72 hodin
př
edem formou emailu. Za Poruchu pro úč
ely SLA se rovně
žnepovažuje oprávně
né omezení nebo přeruš
ení
poskytování Služ
by ze strany Poskytovatele.

6.

Platí, ž
e časová délka Poruchy se poč
ítá od okamžiku, kdy Zákazník poruchu řádněnahlásí na kontaktním bodu
Poskytovatele, do okamž
iku, kdy bude Zákazníkovi obnovena plná dostupnost Služby dle technické specifikace Služby
ve Smlouvě
, př
ič
emžza č
as obnovení dostupnosti Služby se považ
uje čas zaznamenaný v protokolu o odstraně
ní
Poruchy zpracovaném technickým oddě
lením Poskytovatele. Do délky Poruchy se nezapoč
ítává doba potř
ebná pro
získání spolupráce Zákazníka, budeli tato potřebná, tj. zejména doba potřebná pro získání přístupu do místa
poskytování Služ
by Zákazníkovi.

7.

Platí, ž
e př
i nahláš
ení poruchy musí Zákazník uvést:
a.

č
íslo Smlouvy,

b.

specifikaci Služ
by dle typologie Poskytovatele,

c.

identifikaci kontaktní osoby na straněZákazníka (vč. aktuálního tel. kontaktu na tuto osobu),

d.

popis Poruchy.

8.

Platí, ž
e jeden kaž
dý Zákazník, který má s Poskytovatelem sjednánu SLA, obdrží od Poskytovatele kontaktní údaje, na
kterých budou Poskytovatelem př
ijímána hlášení Poruch.

9.

Platí, ž
e dostupnost služ
by [DS] v jednom každém uplynulém kalendářním mě
síci bude Poskytovatelem hodnocena a
poč
ítána vž
dy bezprostř
edněpo skonč
ení př
edmětného zúč
tovacího období (kalendář
ního měsíce), přičemždo
výpoč
tu dostupnosti Služ
by se zahrnují pouze Zákazníkem řádněnahlášené Poruchy Služby splň
ující kritéria dle tohoto
č
lánku Podmínek. Platí, ž
e Poskytovatel je oprávně
n zahrnout do výpočtu dostupnosti Služ
by i Poruchy Služ
by, které
Zákazník samostatněnenahlásil.

Podmínky služeb  SLA.
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Peněžní slevy
1.

Platí, ž
e pokud úroveňdostupnosti Služ
by nedosáhne v průběhu kalendářního měsíce závazné úrovnědostupnosti
Služ
by, Poskytovatel poskytne Zákazníkovi slevu z Ceny za poskytnutou Služ
bu elektronických komunikací v daném
mě
síci ve výš
i, která bude mezi Poskytovatelem a Zákazníkem sjednána ve Smlouvě(dále jen „
Peněž
ní sleva
“).

2.

Platí, ž
e jednotlivé výš
e Peně
ž
ních slev jsou vž
dy Poskytovatelem stanoveny závazněpro jednu každou úroveňSLA
nabízenou Poskytovatelem.

Příplatek za SLA
1.

Za plně
ní SLA nálež
í Poskytovateli př
íplatek k Ceněza Službu ve výš
i sjednané mezi Poskytovatelem a Zákazníkem
ve Smlouvě
.

Závěrečná ustanovení
1.

Poskytovatel si vyhrazuje právo k úpravám těchto Podmínek a mě
nit je v plném rozsahu č
izč
ásti.

2.

Aktuálněplatné zně
ní Podmínek bude vž
dy uveř
ejně
no na webových stránkách Poskytovatele. V př
ípadějejich změn
bude Zákazníkovi odesláno oznámení na jeho primární emailovou adresu nejméně1 mě
síc př
ed nabytím úč
innosti
podstatné změ
ny tě
chto Podmínek, která pro Zákazníka znamená zhoršení smluvních podmínek. Zákazník je oprávněn
SLA písemněvypově
dě
t, pokud s plánovanou změ
nou těchto Podmínek nesouhlasí, a to ke dni úč
innosti zamýšlené
změ
ny tě
chto Podmínek.

3.

Tyto Podmínky nabývají platnosti 1. 3. 2012.

Podmínky služeb  SLA.
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