SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DATOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Uživatel

právnická osoba

fyzická osoba

Soukromá fyzická osoba

Obchodní jméno / název
Titul, jméno, příjmení

Funkce zástupce

Sídlo / bydliště

Ulice

Město

IČO

PSČ

DIČ

Spisová značka

Bankovní spojení

Koncový uživatel
Telefon

Email

Adresa pro zasílání účtů (vyplní pouze, je-li odlišná od sídla nebo bydliště)
Adresa

Ulice

Město

PSČ

(dále jen Uživatel)
uzavírá tímto Smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb (dále jen smlouva) s firmou Martin Viceník sídlem Nad Výpustou 513,
763 21 SLAVIČÍN
IČO: 72437235, DIČ: CZ7808074219, (dále jen poskytovatel), a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek:
Předmět smlouvy:
Trvalé připojení k internetu bezdrátovým spojem nebo Ethernet kabelem a doplňkové služby dle ceníku:
Název služby

Zřizovací poplatek:
Typ fakturace

Přístupová rychlost
(kbit/s)

Kč
e-mail

Agregace

Délka zúčtovacího období:

tištěná poštou

Pravidelný měsíční poplatek*

Celkem za zúčtovací období: *

( poplatek 50 Kč )

* ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Doba trvání smluvního vztahu
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, pokud není uvedeno jinak.
Smlouva je uzavřena na dobu

neurčitou

Nastavení připojení:

Smlouva nabývá účinnosti dne

Minimální doba trvání činí

měsíců

Nastavení poštovního serveru: SMTP – smtp.slavnet.cz

Ethernet :

Přihlašovací údaje - PPPoE:

Poznámky:

IP adresa :
Jméno:
ROUTER
Maska : 255.255.255.
DHCP
Brána :
Heslo:
IP adresa :192.168…….
DNS I :
10.100.100.1
Maska : 255.255.255.0
DNS II : 10.100.100.6
Brána :
192.168… …
Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli zřizovací poplatek. Poplatek zahrnuje standardní montáž koncového zařízení a
Ostatní ujednání:
aktivaci služby ( viz. ceník služeb ). Koncové zařízení zůstává majetkem Poskytovatele.
Uvedená cena je bez DPH 21%.
Nedílnou součástí této smlouvy je Řád služeb. Podpisem této smlouvy Uživatel stvrzuje, že obdržel Řád služeb v znění platném ke dni podpisu
Smlouvy, že se s nimi seznámil stejně jako s jednotlivými ustanoveními Smlouvy, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Podepsáno ve

dne

………………………………………………………..
Uživatel
(podpis oprávněného zástupce + razítko)

…………………………………………………………..
Slavnet
(podpis oprávněného zástupce poskytovatele)

