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ČÍSLO SMLOUVY:

SMLOUVA
I.

O ZŘÍZENÍ PŘÍPOJNÉHO BODU SÍTĚ K SÍTI

POSKYTOVATELE

Smluvní strany
a) Poskytovatel:
Jméno a příjmení: Ondřej Martan
Adresa: Podskalská 6/408, Praha 2, 128 00
IČO: 7168 2562
DIČ: CZ8306240019

b) Uživatel:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Rodné číslo:
Tel:

II.

E-mail:

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit přípojný bod sítě k síti Poskytovatele a na základě
zvoleného tarifu poskytovat služby této sítě. Závazkem Uživatele je platit včas a řádně za služby sítě na základě
zvoleného tarifu. Uživatel může být na základě dohody zcela nebo zčásti osvobozen od úhrady poplatku za
zřízení přípojného bodu sítě. Obě smluvní strany se dále zavazují dodržovat ustanovení této smlouvy a řídit se
platnými Podmínkami poskytování služeb sítě.

III. Místo zřízení přípojného bodu sítě

IV. Zvolený tarif služby poskytování přístupu k síti Internet
, cena
jinak.
V.

Kč / měsíc, pokud nebude dodatkem ke smlouvě stanoveno

Závěrečná ustanovení
a)

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je 1 měsíc, která začíná běžet od prvního dne
měsíce následujícího po doručení výpovědi.
b) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zřízení přípojného bodu sítě.
c) Připojení je provedeno prostřednictvím sítě Poskytovatele, jehož zařízení je ve vlastnictví
Poskytovatele.
d) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Podmínky poskytování služeb sítě a pokud se jedná o umístění a
montáž zařízení nutných pro vytvoření přípojného bodu sítě mimo bytovou jednotku či nebytový
prostor Uživatele tak i souhlas majitele objektu. Uživatel podpisem na této smlouvě stvrzuje, že byl
při podpisu smlouvy s obsahem těchto součástí seznámen.
e) Smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné.
f) Uživatel nesmí odpojovat zařízení zapojená při instalaci přístupového bodu sítě od zdroje elektrické
energie. Pokud tak učiní, Poskytovatel může požadovat náhradu škody, která mu tímto jednáním
vznikla.
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