SMLOUVA O ZAJIŠTENÍ PŘÍSTUPU DO VEŘEJNÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ FenixNet
A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET č. 20130____ (dále jen smlouva)
uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

Obchodního zákoníku v platném znění mezí
Poskytovatel: Martin Jurečka
Sídlo:
Petřvald 262
Petřvald, 742 60
IČ:
75461447
DIČ:
CZ8110054964
Číslo účtu:
670100-2208041513/6210
Telefon:
+420 737 775 473
E-mail:
kontakt@fenixnet.info
Úvodní ustanovení

Účastník :
Ulice, č.p.:
PSČ, město:
Zastoupený:
Datum nar:
Číslo OP:
Telefon:
Email:

Poskytovatel má veškerá oprávnění, nezbytná pro provozování a poskytování služby zpřístupnění obsahu sítě internet v souladu
s platnou legislativou na základě oprávnění podle §79 a §104 ZEK. Poskytovatel je zároveň provozovatelem veřejné počítačové sítě
FenixNet.

Předmět smlouvy
Poskytovatel na základě této smlouvy, Všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb, Provozního a Reklamačního
řádu uvedených na webové adrese www.fenixnet.info, poskytne účastníkovi připojení do sítě FenixNet a prostřednictvím této sítě
zpřístupní sjednané služby sítě FenixNet a obsah sítě Internet.

Termín spuštění služby:

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

Rychlost připojení a paušální poplatek za zúčtovací období jednoho kalendářního měsíce

Tarif

Cena v Kč

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4

280,330,380,450,-

Volba

Rychlost připojení
5Mbps/5Mbps
10Mbps/10Mbps
15Mbps/10Mbps
20Mbps/10Mbps

Platební podmínky
Poplatek za užívání služeb je účtován na základě smlouvy. Paušální poplatek je splatný vždy od 1. do 25. dne v měsíci na č.ú.
670100-2208041513/6210 v intervalech uvedených ve volbě Fakturace služby, není-li stanoveno jinak. Jako variabilní symbol platby
je nutno použít číslo smlouvy. Faktury ani složenky nejsou účastníkovi zasílané poštou ani e-mailem. Paušální poplatek v měsíci,
v němž byla aktivace služby uskutečněna není vyžadován. Aktivační poplatek je placen hotově při instalaci zařízení (je-li vyžadován).

Ostatní ujednání
Na důkaz platnosti smluvní strany potvrzují tuto smlouvu svými podpisy, jako výraz pravé a svobodné vůle, bez nátlaku a nikoli v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Účastník prohlašuje, že má veškerá povolení a oprávnění nutná k instalaci zařízení
v objektu nebo vně, ke kterému se služba váže. V případě, že tomu tak není a mělo by dojít k demontáži zařízení, nevzniká uživateli
nárok na případné vrácení aktivačního poplatku ani na předčasné ukončení smlouvy. Účastník je seznámen, že součástí instalace
radiotelekomunikačního zařízení poskytovatelem a s nim sovisejícím příslušenstvím není spojena instalace zemnění ani přepěťových
ochran, tudíž poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv případné škody vzniklé ve spojení s instalaci a s případným vlivem
atmosférických jevů.
Uživatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že instalované zařízení poskytovatelem je jím akceptováno a souhlasí s jeho umístěním
včetně vedení kabeláží. Případná pozdější úprava instalace (přemístění zařízení atd.) již nebude předmětem aktivace a bude
zpoplatněna, dle aktuálně platného ceníku, vyjma reklamace funkčnosti. V případě poškození, zničení nebo odcizení instalovaného
zařízení poskytovatele účastník bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za vzniklé škody, a to až do plné výše ceny instalovaného
zařízení s přihlédnutím na amortizaci. Cena zapůjčeného instalovaného zařízení je uvedena na druhé stráně této smlouvy. V případě
ukončení smluvního vztahu mezi účastníkem a poskytovatelem je účastník povinen nejpozději do jednoho měsíce zpřístupnit
zapůjčené zařízení poskytovateli k demontáži.
pokračování smlouvy na druhé stráně tohoto listu

O změnu tarifu nebo parametru služby se žádá písemnou nebo elektronickou formou na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy. O
změnu typu nebo parametru tarifu je nutno požádat minimálně pět pracovních dnů před koncem měsíce, jemuž následuje další
fakturační termín. Žádosti o změnu typu nebo parametru tarifu nemusí být vyhověno v případě, že je účastník ve lhůtě po splatnosti.

Vyplňuje účastník
#

Položka
Hodnota
Místo skutečného zřízení přípojného místa
(vyplnit pouze v případě, že se neshoduje s místem trvalého bydliště)
Ulice, č.p.:
PSČ, město:
Patro (panelový dům):

1

Fakturace služby – první platba proběhne do:
Chci, aby mi byla poskytnutá služba účtována v intervalu:
Měsíční – platba bude vyžadována měsíčně
Čtvrtletní - platba bude vyžadována v intervalu tří měsíců
Pololetní - platba bude vyžadována v intervalu šesti měsíců
Roční - platba bude vyžadována v intervalu dvanácti měsíců

a)
b)
c)
d)

2

ve výši:

Kč
Volba

Vyplňuje poskytovatel
#
1
2
3
4
5
6
7

Položka
Servis po koncový bod uživatele v režii poskytovatele
MAC adresa účastnického zařízení
Instalované zařízení:
Instalované zařízení ve vlastnictví poskytovatele
Router, na kterém je účastník evidován
Rozhraní routeru, na kterém je účastník připojen
SSID sítě na němž je účastním připojen

Hodnota
Ano

Ne
: : : : :
Cena zapůjčeného zařízení: ~,- Kč
Ano
Ne

WEP

Veškeré uvedené ceny na obou stranách této smlouvy jsou konečné. Dle občanského zákoníku mají koncoví uživatelé v autorizovaných
servisních střediscích záruku 24 měsíců. Dle § 619 odstavce 2 občanského zákoníku se záruka nevztahuje na baterie, běžné opotřebení
plastových dílů, kabelů, pohyblivých částí a přívodů zařízení.
Pro spuštění služby je bezpodmínečně nutné uvést do smlouvy datum narození a číslo občanského průkazu. Účastník svým podpisem
potvrzuje, že všechny údaje vyplnil pravdivě. V opačném případě se vystavuje soudnímu stíhání.
Jednu podepsanou kopii smlouvy prosíme vrátit zpět na adresu poskytovatele.
Obě podepsané kopie smlouvy prosíme vrátit zpět na adresu poskytovatele.

#
1

Výchozí základní nastavení v síti FenixNet
Položka
IP, maska, brána, DNS

Za účastníka
Datum:

Podpis:

Hodnota
automaticky z DHCP serveru

Za poskytovatele:

Martin Jurečka

Datum:

Podpis:

