Internet | Televize | IT Servis
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
(dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), „Smlouva“
Číslo Smlouvy (Variabilní symbol)

$KLIENT_NUMBER$

Typ smlouvy

Doba smlouvy

Uzavřená dne

$TYP_SMLOUVY$

$CONTRACT_LIFETIME$

$CONNECTED_FROM$

mezi Poskytovatelem
Poskytovatel: NET On Line 333 s.r.o., se sídlem v Praze 2, Bělehradská 858/23, PSČ: 120 00, IČ: 24751791, zapsána v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171352
Oprávněný zástupce poskytovatele: Zdeněk Turchich.
a Účastníkem
Účastník (Fakturační údaje):
Jméno a Příjmení

Datum narození (RČ)

$JMENO$

$RC$

E-mail

Telefon

$EMAIL$

Mobil

$TELEFON$

$MOBILE$

Název ulice a ČP

Město

PSČ

Stát

$ULICE_FAKT$

$MESTO_FAKT$

$PSC_FAKT$

$STAT$

Název ulice

Město

PSČ

Stát

$ULICE_INST$

$MESTO_INST$

$PSC_INST$

$STAT$

Adresa místa instalace:

Upozornění: Účastník je povinen informovat Poskytovatele o každé změně údajů uvedených ve Smlouvě (zejm. adresy, tel. čísla, emailu a údajů
důležitých pro platbu za služby) a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů od data změny.

Objednané služby účastníkem
Název tarifu

Download / Upload [kbit/s]

Poznámka k tarifu

Fakturační období

Cena celkem

$TARIF_DESC$

$DOWNLOAD$ /
$UPLOAD$

$PAUSAL_POZN$

$OBDOBI$

$CENA$

Doplňkové služby:
Název

Poznámka ke službě

Cena celkem

Instalační balíček (práce 1,5 h; doprava; mat.)

$SERVICE_NOTE$

$INST_POPLATEK$

Způsob platby
Číslo bankovního účtu: 2300284446 / 2010

Variabilní symbol:

$KLIENT_NUMBER$

Celkem pravidelně:

$CENA_S_DPH_FA_OBDOBI$

Fakturační období:

$OBDOBI$

Celkem jednorázově:

$INST_POPLATEK$

Elektronická faktura vám bude doručována na e-mail. Platby provádějte bankovním převodem či složenkou na uvedený účet.
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Předávací protokol
Instalované zařízení:
Typ/Produkt

Poznámky a ostatní zařízení

$HW_KONC_ZAR$

$CONTRACT_NOTE$

Přijímací zařízení jsou zdarma ve výpůjčce.
Síťové nastavení:
Neveřejná IP adresa klienta:

DNS1

DNS2

Maska podsítě:

$IP$

10.1.1.1

10.1.1.2

255.255.255.0

Instalace služby:
Datum instalace:

$CONNECTED_FROM$

Datum zahájení provozu: $CONNECTED_FROM$
Instalaci provedl:

$ADMIN_NAME$

Závěrečná prohlášení:
Účastník prohlašuje, že:
a) se podrobně seznámil s obsahem následujících dokumentů, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahují podrobné podmínky
poskytování sjednaných služeb, jejich rozsah, jakož i další práva a povinnosti účastníka a poskytovatele; k prostudování obsahu těchto
dokumentů byl účastníkovi poskytnut dostatečný časový prostor, jejich obsah byl účastníkovi poskytovatelem srozumitelným způsobem
vysvětlen a účastník jim beze zbytku porozuměl a s jejich zněním bezvýhradně souhlasí:

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)



specifikace služeb,



ceník Poskytovatele,


Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen "Podmínky"),
ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.net-online.cz;
uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 7 a 8 Podmínek, a to i za účelem marketingu, v rozsahu údajů
uvedených na smlouvě a na dobu trvání smlouvy;
byl seznámen s podmínkami poskytnutí zařízení nezbytných pro příjem objednaných služeb;
souhlasí a bere na vědomí, že tato smlouva mění a doplňuje veškerá práva a povinnosti založená dříve uzavřenou smlouvou mezi Účastníkem
a Poskytovatelem ke stejnému místu instalace;
odsouhlasil technické řešení připojení k internetu navržené technikem a že internet byl otestován ke spokojenosti zákazníka;
se zavazuje uhradit smluvní pokutu, pokud nevrátí pronajaté Přijímací zařízení včas a v pořádku dle čl. 3.3. Podmínek;
běh služby a počátek provozu za sjednanou cenu začíná prvním dnem následujícího měsíce od data uvedeného v Předávacím protokolu jako
„Datum zahájení provozu“;
cena za službu je uvedena ve smlouvě (cena se skládá z jednorázové ceny za instalační balíček, zahrnující instalaci potřebného technického
vybavení pro poskytování služby a aktivaci tohoto zařízení, stejně jako aktivaci zařízení na straně Poskytovatele a pravidelné měsíční platby
odpovídající zvolené službě specifikované ve smlouvě);
souhlasí s poskytnutím sjednaných služeb od data zahájení provozu, přestože ještě neuplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy;
byl informován o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, pokud již začalo poskytování sjednaných služeb;
délka uzavření této Smlouvy je uvedena ve smlouvě;
při instalaci nebyla způsobena zákazníkovi žádná škoda.

______________________________________________

______________________________________________

Podpis oprávněného zástupce poskytovatele

Podpis účastníka

Zdeněk Turchich
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