Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

0

mezi

Číslo smlouvy / Klientské číslo / Variabilní symbol

Ing. Libor Matuštík - LMnet , IČ:68127251 , DIČ:CZ8002204595 , č.účtu: 676602693/0300

Poskytovatelem:
a

Účastníkem:
Příjmení, jméno, titul (obchodní jméno):
Ulice:

Číslo:

IČ (RČ):

DIČ:

Obec:

PSČ:

Datum narození:

E-mail:

Oprávněný zástupce (vyplňuje jen právnická osoba):

Telefon/Mobil:

+420

Adresát - adresa pro zasílání písemností, vyúčtování a upomínek (vyplňuje se jen v případě, pokud je jiná jako adresa účastníka)
Příjmení, jméno, titul (obchodní jméno):

E-mail:

Ulice:

Číslo:

Obec:

PSČ:

Adresa umístění koncového zařízení - adresa odběru služby (vyplňuje se jen v případě, pokud je jiná jako adresa účastníka)
Příjmení, jméno, titul (obchodní jméno):

Telefon:

Ulice:

Číslo:

Obec:

PSČ:

Poschodí/č.bytu:

Účastník objednává u Poskytovatele telekomunikační služby podle dokumentu „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“ jež tvoří nedílnou součást této

1. Předmět smlouvy

smlouvy. Podpisem této smlouvy Účastník potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami Poskytovatele, nacházející se na internetové adrese
www.LMNET.cz/dokumenty-formulare , souhlasí s nimi a přijímá je bez výhrad.

Poskytovatel při podpisu této smlouvy odevzdává Účastníkovi do užívání níže uvedená koncová zařízení (dále jen „zařízení“). Neohlásí-li Účastník do 3
dnů od podpisu této smlouvy Poskytovateli výhrady, ohledně jejich funkčnosti, platí, že koncová zařízení byly řádně a bezvýhradně předána, služby

2. Předání služby:

řádně zahájeny, poskytnuty a předány Účastníkovi dnem jejich odevzdáni a zahájení Účastníkovi. Odevzdání a převzetí koncového zařízení a služeb
Účastník potvrdí poskytovateli podpisem této smlouvy.

Instalovaná zařízení:

Příjem

SN:

Zařízení je majetkem:

LAN

SN:

Zařízení je majetkem:

Prohlášení majitele nemovitosti:

Před odchodem montážního technika byla zkontrolována funkčnost TV a střešní krytina

Typ předávacího konektoru:

Služba je předána výhradně na rozhraní konektoru RJ45 vývodu zařízení pro příjem

3. Poskytovaná služba
Tarif:

Veřejná IP:

IP adresa:

Měsíční poplatek:
DNS:

Kč

Doba poskytnutí služby:

86.49.160.1 ; 8.8.8.8

doba neučitá

doba učitá měsíců

….

měs.
smtp.LMNET.cz

SMTP:

Poznámky:

4. Způsob platby

měsíčně

čtvrtletně

hotově

na bankovní účet poskytovatele

půlročně

Bankovní účet:

ročně

Variabilní symbol:

Cenu za poskytnuté služby Účastník hradí vždy na začátku zůčtovacího období do 15. dne daného měsíce na bankovní účet poskytovatele, či hotově v
kanceláři poskytovatele a to na základě podmínek této smlouvy. Instalační poplatek uhradí uživatel v hotovosti nebo na účet Poskytovatele bezprostředně
po instalaci zařízení a spuštění příslušné služby, a to nejpozději do 7 dnů od instalace.

5. Závěrečné ustanovení

Účastník a Poskytovatel uzavírají tuto smlouvu na základě právního řádu České republiky a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v
platném znění. Tato smlouva je uzavřená na základě objednávky Účastníka a potvrzení jejího přijetí – akceptace Poskytovatelem a nabývá platnosti a
účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určené pro Účastníka a jedno pro
Poskytovatele.

Přílohy - tvořící nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací :

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Místo a datum:
Poskytovatel
Zastoupený:

Účastník:
Zastoupený:

Podpis a razítko

Podpis a razítko

