SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET č. 20140
(dále jen smlouva)
Poskytovatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

Martin Jurečka
Petřvald 262
Petřvald, 742 60
75461447
CZ8110054964
670100-2208041513/6210
+420 737 775 473
kontakt@fenixnet.info

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

I. 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 sítě Internet, případně dodá nebo zapůjčí
technologii a zařízení k tomuto nezbytnou.

II. Platnost smlouvy a termín spuštění služby
Termín spuštění služby:

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

III. Specifikace parametru služby a její cena
Tarif

Cena

Volba

Kč/měsíc

Tarif 1
Tarif 2

280,330,-

Rychlost připojení
příchozí/odchozí

10Mbps/5Mbps
10Mbps/10Mbps

Kč/měsíc

Tarif 3
Tarif 4
, MAC WAN:

Vypůjčené instalované zařízení:

Cena

Tarif

Volba

380,450,:

: :

Rychlost připojení
příchozí/odchozí

20Mbps/5Mbps
20Mbps/10Mbps
: :

, cena

,- Kč, stav -nový-

IV. Platební podmínky
Poplatek za užívání služeb je účtován na základě smlouvy. Paušální poplatek je splatný vždy od 1. do 25. dne daného měsíce na
č.ú. 670100-2208041513/6210 v intervalech jednoho kalendářního měsíce. Variabilním symbolem platby je číslo smlouvy uvedené v
záhlaví této smlouvy. Faktury ani složenky nejsou účastníkovi zasílané poštou ani e-mailem. Paušální poplatek v měsíci, v němž
byla aktivace služby uskutečněna, není vyžadován. Poskytovatel není plátcem DPH, veškeré uvedené ceny jsou konečné.

V. 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
předčasné ukončení smlouvy. Účastník je seznámen, že součástí instalace radiotelekomunikačního zařízení poskytovatelem a s ním
sovisejícím příslušenstvím není řešena ochrana před bleskem.
Uživatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že nainstalované zařízení poskytovatelem je jim 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. 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 k
amortizaci zařízení. V případě ukončení platnosti této smlouvy je účastník povinen, nejpozději do 30 dnů od ukončení platnosti této
smlouvy, zpřístupnit zapůjčené zařízení poskytovateli k demontáži.
Rozhraní předání služby:
Adresace účastníka:

Ethernet, dle standardu IEEE802.3, zdířka konektoru RJ45 CAT5e (zdířka napáječe příjmu wifi)
Dynamická (DHCP) realizovaná s překladem adres (NAT) na koncovém zařízení poskytovatele

První platba proběhne ve výši _______ za měsíc ________ 2014 se splatností do 25. ________ 2014.

Za účastníka:
Datum:

Za poskytovatele:
Podpis: ________________

Datum:

Martin Jurečka

________________

#
1
2
3

Poznámky pro poskytovatele:
Položka
Místo skutečného zřízení služby:
Router, na kterém je účastník evidován+rozhraní:
IPTV

Hodnota

http://tv.fenixnet.info

