Smlova o připojení k internetu a poskytování datových služeb
Číslo:
uzavřená mezi

Poskytovatelem:

a Odběratelem:

Jiří Hajda ZděchovNET
Zděchov 208
756 07
IČ: 75904535
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 737 785 792
Web: www.zdechov.net
Bank. spojení:
2600134781 / 2010

....................

............................................

....................
............................................
....................
............................................
Telefon: ………………………….
E-mail: …………………………..
RČ/IČ: ............................
OP/DIČ: ...........................
Přípojné místo:

I. Předmět smlouvy
Smlouva se uzavírá mezi Poskytovatelem a Odběratelem a předmětem smlouvy je poskytování
datových služeb a připojení k síti internet, umožňující Odběrateli odebírat v koncovém bodě za úplatu
internetovou konektivitu prostřednictvím telekomunikační sítě Poskytovatele. Odběratel se zavazuje za
tyto služby Poskytovateli platit cenu ve výši a pravidelných intervalech uvedených v této smlouvě.
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

II. Poskytované služby:
Zvolený typ (tarif) služby:
Technické specifikace služby
IP adresa:
Maska podsítě:
Výchozí brána:
Primární DNS:

Max. rychlost:
Min. rychlost:
MAC adresa:
Předávací rozhraní:

III. Cena a platební podmínky:
Poplatky a pravidelné platby budou na základě této smlouvy hrazeny Odběratelem na bankovní účet
Poskytovatele bankovním převodem, nebo složenkou, v uvedené výši a s uvedenou frekvencí. Jako
VS bude uvedeno přidělené číslo. V případě prodlení s platbou mohou být uplatněny sankce, či služba
pozastavena, nebo zrušena (dle Ceníku a Všeobecných smluvních podmínek).
Cena služby:
Pronájem zařízení: 0 Kč
Frekvence platby: měsíční
První platba:
Splatnost:
do 21.dne uvedeného měsíce

Číslo účtu:
2600134781 / 2010
Variabilní symbol:

IV. Závěrečná ustanovení:
Odběratel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínkami,
aktuálním Ceníkem Poskytovatele a výše uvedenými skutečnostmi, které tvoří součást této Smlouvy. Dále
stvrzuje, že souhlasí s provedením instalace a umístěním přijímacího zařízení a kabeláže a nemá proti
nim námitky, příp., že vlastní veškerá příslušná povolení a souhlas s jejich umístěním. Smlouva je
vyhotovena ve dvou provedeních, kdy Odběratel i Poskytovatel obdrží po jedné. Aktivace služby začíná
dnem podpisu této Smlouvy. Výpovědní lhůta je 30 dnů. Případné změny této Smlouvy vyžadují formy
vzájemně oběma stranami podepsaného dodatku.
V

dne:

odběratel

poskytovatel

