Smlouva na poskytování
přístupu k síti internet
Mezi firmou Jiří Kunz, Akátová 222, Velká Dobrá 273 61
IČ: 40026841, DIČ: CZ7103030671
dále jen poskytovatel a
Objednatel (příjmení, jméno, firma):
RČ / IČO / DIČ :
Adresa :
Lokalita připojení :
Číslo zákazníka (č.smlouvy):

Program (Tarif) :
Agregace :
Maximální rychlost stahování :
Maximální rychlost odesílání :
Měsíční cena bez DPH :
Měsíční pronájem bez DPH :
Celková měsíční cena bez DPH :
Celková měsíční cena s DPH* :
Sjednáno na dobu :

Tel. 603 485 973
e-mail : info@compusnet.cz
http://www.compusnet.cz

(číslo zákazníka je VS pro trvalý příkaz - prvních 7. čísel)
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* - dle aktuální velikosti DPH
neurčitou

Nastavení koncového zařízení klienta :
Veřejná IP adresa :
Maska podsítě :
Výchozí brána :
DNS servery :

Vyúčtování za služby bude zasíláno
elektronicky na :
Telefonní číslo na které budou zasílány
rychlé informace :

Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli služby přístupu k síti internet elektronických komunikací a účastník se zavazuje
řádně za tyto služby platit dle této smlouvy.
Po instalaci zařízení u objednatele a zprovoznění služby je na místě při převzetí splatná cena za tyto služby a spotřebovaný materiál.
Instalace zdarma znamená pro nového objednatele služby, cenu zdarma za první 4.hodiny práce. Dále je práce zpoplatněna.
V případě nezaplacení měsíčního paušálu v době splatnosti dojde ke snížení rychlosti na 64/64kbps do doby úplného zaplacení.
Nedojde-li k úplnému zaplacení ani do 14 dní po splatnosti, dojde k úplnému odpojení od sítě internet.
Jestliže již dojde k odpojení od sítě, je pro znovu zprovoznění objednatele účtován administrativní poplatek 450,-Kč bez DPH.
Poruchy nahlášené objednatelem, je poskytovatel povinen odstranit do dvou pracovních dní od nahlášení.
Výpověď smlouvy lze učinit s tím, že objednatele nijak nevážeme, ke kterému dni si sám vybere. Stačí se jen zastavit v sídle firmy,
nebo zaslat výpověď elektronicky na obchod@compus.cz, kde musí dojít k jejímu zpětnému potvrzení.
Jestliže měl objednatel zařízení v pronájmu a službu ukončí, je povinen do 7 dnů od ukončení zařízení vrátit. Neučinili tak, nebo
jeli zařízení poškozené bude mu fakturována plná částka za zařízení nebo částka za opravu zařízení.
Objednatel má zakázáno poskytnout sdílené připojení (nesdíleného připojení se toto netýká) mimo místa adresy připojení
(dům, byt, firma) třetí osobě. A to jak za úplatu tak i zdarma pod smluvní pokutou 50 000,-Kč s následným odpojení od sítě
a ukončením smluvního vztahu.
Dodavatel má právo kdykoliv omezit nebo zrušit připojení, jeli objednatel v prodlení s platbou za služby.
Kompletní specifikaci služby a aktuální ceník :
https://compusnet.cz/dokumenty.html
Objednatel potvrzuje, že mu byla k užívání předána funkční služba uvedená výše v této smlouvě.
Objednatel potvrzuje, že mu bylo umožněno funkčnost služby prověřit a že tuto funkční službu přebírá.
Objednatel svým podpisem prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem této smlouvy a rozumí jí, souhlasí s ní a uzavírá tuto smlouvu
svobodně a závazně.

Datum :

Datum odloženého zprovoznění služby od : ---

Objednatel
ver. 3-2021

Poskytovatel

