SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET
která vzniká mezi Poskytovatelem
Roman Sýkora, Keřová 5, 641 00 Brno, IČO: 46919538
Tel: 533 534 689; mob: 602 468 205; e-mail: info@zabnet.cz; http://www.zabnet.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s, č. účtu: 3325244349/0800
a Uživatelem
Jméno:
Sídlo:

Datum narození:

IČO:

DIČ:

Telefon:
e-mail:
1)

Instalační adresa :
Ulice:
……………………….............................……............... Číslo popisné/orientační: ……...............
PSČ:

.................................. Město-Část obce: ............................................................................…....

Telefon:

….......................................…...................................... FAX: ...................................……...........

I. Předmět smlouvy
Připojení k síti INTERNET prostřednictvím sítě Žabnet. Jedná se o sdílený internet o rychlosti 15 Mbit / 3
Mbity při max. agregaci 1:10. Aktuální stav sítě, oznámení o případných plánovaných opravách, statistiky
stahování, všeobecné podmínky apod. jsou uživateli dostupné na intranetové adrese http://www.zabnet.cz

II. Poskytované služby a cenové podmínky
Sdílený internet – interval plateb (předplatné na období): 3 měsíce 1050 Kč.
Poskytovatel není plátcem DPH !
Aktivace služby od: 1.7.2015. Instalační/aktivační poplatek činí 1000 Kč.
Uživatel je povinen pravidelně a včas hradit platby ve výši dle zvoleného intervalu od data aktivace služby.
Cena za službu je splatná vždy nejpozději k 1. dni předplaceného období. Platby se zpravidla provádějí na
účet Poskytovatele u České spořitelny, a.s., č. účtu: 3325244349/0800, variabilní symbol:
Variabilní symbol je uživatelova první přidělená IP adresa (bez teček), uvádí se povinně a bez něj nelze
identifikovat platbu. Uživatel se v tomto případě vystavuje riziku deaktivace služby!

1

Nevyplňuje se, pokud je totožná s výše uvedenou adresou.
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III. Přidělené adresy
Uživateli byla(y) přidělená(y) následující IP adresa(y):
MAC adresa a přiřazená vnitřní IP adresa sítě Žabnet připojovaného zařízení :
MAC adresa:

IP adresa:

1
2
3
4

Bezdrátové zařízení je zkonfigurováno jako router a adresy počítačům na vnitřní síti uživatele jsou
přidělovány automaticky pomocí DHCP.

IV. Instalovaná zařízení
1x Nanostation M5
Po dobu trvání smlouvy spravuje instalovaná zařízení poskytovatel.

V. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, instalovaná zařízení vrátí uživatel po ukončení smlouvy
poskytovateli.
Výpovědní doba je 1 měsíc a výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po
doručení výpovědi.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování
telekomunikačních služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Pokud dojde k rozporu mezi smlouvou a Všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních
služeb, má přednost úprava obsažená ve smlouvě.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Po jejím podpisu každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
Právní vztahy v této smlouvě neupravené, ale z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a příslušnými
ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění.
Smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou a to vzestupně číslovanými dodatky za účasti obou
smluvních stran.
V Brně dne 1.7.2015

……………………………………………..
poskytovatel

……………………………………………
uživatel
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