Smlouva o poskytování služeb elektronických
komunikací - služby přístupu k internetu
(dále jen Smlouva)
jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností OptikNET Services s.r.o. a
Ceník služeb (tyto všechny dokumenty jsou současně dostupné na internetových stránkách www.optiknet.cz): POSKYTOVATEL: OptikNET Services
s.r.o., Karlická 1724/41, Praha 5, 153 00 IČO: 085 79 024
E-mail: info@optik-net.cz, zákaznická linka: 774 037 074, HOTLINE/poruchy: 774 037 074

ZÁKAZNÍK:

Klientské číslo:

Jméno a
Příjmení:
Adresa trvalého
pobytu:

Rodné číslo:
Číslo OP:

E-mail:

I. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Telefon:

Smlouva č.:

Poskytovatel poskytuje zákazníkovi prostřednictvím sítě OptikNET internet

Název služby

INTERNET

Tarif
Max. inzerovaná rychlost

Odesílání:

Sdílení

1:

Stahování:

Adresa odběru služby:
Cena měsíčně
Technickou specifikaci služeb - detailní popis internetových sdílených tarifů je uvedeno na webu: www.optiknet.cz v
dokumentu: Parametry služby internet - OptikNET Services s.r.o.

II. ZAPŮJČENÝ HARDWARE
Název zařízení:
MAC adresa / SN:

III. CENA SLUŽEB
Zákazník obdrží na e-mail uvedený v této Smlouvě každý měsíc fakturu s vyúčtováním a rozpisem využitých služeb. Na základě této faktury je
povinen uhradit cenu služeb nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury na bankovní účet poskytovatele 2101704049/2010 . Při platbě na základě
faktury je povinen zadat správný variabilní symbol ve faktuře.Platba bez správného variabilního symbolu se považuje za neidentifikovatelnou
platbu a není splněním závazku k zaplacení ceny služeb až do tý doby její identifikace.

Platební údaje:
číslo účtu: 2101704049/2010
!!! specifický symbol = číslo smlouvy !!!
částka:
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IV. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je poskytování služeb elektronických komunikací za podmínek určených touto smlouvou, Všeobecnými podmínkami
poskytování telekomunikačních služeb (dále jen VOP), Parametry služby internet a platným ceníkem služeb.Uvedené dokumenty jsou dostupné na
internetových stránkách www.optiknet.cz.
V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání Smlouvy z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Zákazníka či Poskytovatele, je
zákazník povinen poskytnutou Podmíněnou slevu na Odbornou instalaci v celé její výši uvedené v této smlouvě uhradit poskytovateli na základě
vystavené faktury.Fakturu vystaví Poskytovatel na základě výpovědi a zašle elektronicky e-mailem nebo písemně poštou.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouva se uzavírá na dobu

měsíců ode dne předání služby.

Zákazník má Podmíněnou slevu na Odbornou instalaci v celkové výši: .............................................
Smlouva nabývá platnosti ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ode dne podpisu předávacího protokolu. Je-li smlouva uzavírána
mimo obchodní prostory Poskytovatele, Zákazníkem - spotřebitelem, má Zákazník - spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.
Zákazník výslovně žádá, aby Poskytovatel započal s poskytováním služeb ode dne účinnosti smlouvy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení.
Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění v rozsahu
uvedeném v této smlouvě pro potřebu poskytování sjednané služby, které bude Poskytovatel zpracovávat v souladu s tímto zákonem.
Zákazník současně podpisem této Smlouvy potvrzuje, že před jejím podpisem obdržel od Poskytovatele v písemné podobě předsmluvní informace,
Všeobecné podmínky a Ceník, že s obsahem těchto dokumentů se před podpisem Smlouvy seznámil a že jim porozuměl.

ZA POSKYTOVATELE:

ZA ZÁKAZNÍKA:

Ladislav Jindra, jednatel

V Plzni dne

V ...............................dne

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ Č.
Max.inzerovaná rychlost

Rychlost stahování:

Rychlost odesílání:

IP adresa:

Primární DNS server:

Maska podsítě:

Sekundární DNS server:

Výchozí brána:

SMTP server:

Zákazník potvrzuje převzetí této služby ve funkčním
stavu.
V............................... dne

Podpis zákazníka
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