Smlouva o zprostředkování přístupu
ke službám sítě INTERNET
číslo: 987654321
Poskytovatel
OPAVSKÝ BEZDRÁT s.r.o.
Pusté Jakartice 201
747 28 Opava - Pusté Jakartice
IČ : 27772055
DIČ: CZ27772055
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Zapsáno v obchodním rejstříku dne 27.6.2006 a vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 41461.

a
Uživatel 1)

Jméno: * Martin

Příjmení: * Novák

Ulice:

*

Obec: *

IČ:

(pokud není, nevyplňuje se)

Novotného 456/1

Tel./Mobil:

*

711 123 123

PSČ: *

Opava

746 01

DIČ: (pokud není, nevyplňuje se)
E-mail: *

novotny.martin@e-mail.cz

Uzavírají
1. Po vzájemné dohodě tuto smlouvu o zprostředkování přístupu uživatele ke službám sítě INTERNET, a to ve
formě dále uvedeného tarifu, za což se uživatel zavazuje poskytovateli zaplatit dále uvedenou cenu za
Pozn.: Délka smlouvy se odvíjí od nasmlouvaných služeb
za každý započatý měsíc.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu šest měsíců. V případě, že žádná ze smluvních stran
nedoručí druhé smluvní straně nejpozději dva měsíce před uplynutím sjednané doby požadavek na
neprodlužování doby trvání smlouvy, pak se smlouva mění na smlouvu s dobou neurčitou, a to s výpovědní
dobou 1 měsíc.

Zvolený tarif 2)
TARIF 13

rychlost 13 Mbps / 5 Mbps (maximální / garantovaná)

300,- Kč s DPH

TARIF 16

rychlost 16 Mbps / 6 Mbps (maximální / garantovaná)

350,- Kč s DPH

TARIF 19

rychlost 19 Mbps / 7 Mbps (maximální / garantovaná)

400,- Kč s DPH

TARIF 22

rychlost 22 Mbps / 8 Mbps (maximální / garantovaná)

450,- Kč s DPH

Údaje přidělené Poskytovatelem
Nastavení připojení:
(1.) IPv4 adresa: 192.168.1.10 , maska: 255.255.255.0 , brána: 192.168.1.1
(2.) DHCP - automaticky

Primární DNS:
Pozn.: uvádí se až dle způsobu a místa připojení.
Sekundární DNS: Pozn.:uvádí se až dle způsobu a místa připojení.
SMTP server: (zde bude adresa serveru)
Přihlašovací jméno: vzor123456

IPv4….. IPv6: …..
IPv4….. IPv6: ….

Zabezpečení: SSL/TLS, autentizace heslem
Heslo: vzor987654

1) Hvězdičkou (*) jsou uvedeny povinné údaje, které musí být vyplněny.
2) Zaškrtněte zvolenou položku.

Platby
1. Cena za zvolený tarif je splatná k 10. dni kalendářního měsíce, za který se služba hradí, a to převodem
na účet poskytovatele č.1002029506 / 2700 , přičemž každá platba musí být identifikovaná variabilním
symbolem, který tvoří číslo smlouvy; v případě jednorázové smlouvy je specifickým symbolem číselné
označení měsíce, za který se hradí služba poskytnutá zhotovitelem.
2. V případě, že bude uživatel v prodlení se zaplacením, tak poskytovatel zašle doporučeně upomínku
uživateli s tím, že jej vyzve ke splnění této jeho povinnosti.

Další ujednání
1. Uživatel podpisem této smlouvy dává podle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném
znění, souhlas poskytovateli k uchovávání, shromažďování a zpracovávání osobních údajů, které uživatel
PSČ:
746 01
poskytovateli sdělil. Tento souhlas je platný i po dobu 10 let od skončení této smlouvy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby
v síti OPAVSKÝ BEZDRÁT, se kterými měl možnost se uživatel seznámit a souhlasí s nimi, což stvrzuje
podpisem této smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že za veškeré další služby, které si uživatel objedná, budou účtovány
ceny uvedené v ceníku poskytovatele, který je dostupný na http://opavskybezdrat.cz/cenikostatnisluzby.pdf,
a to vždy ve výši aktuální ke dni objednávky uživatele.
4. Poskytovatel je vázán prováděním servisních služeb, služeb uživatelské podpory a způsobů jejich využívání,
jakož i bezodkladného odstraňování vzniklých vad na poskytovaných službách.

Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
Taktéž její zrušení je možno provést pouze písemnou formou.
2. Smluvní strany prohlašují, že ohledně předmětu smlouvy považují za nerozhodné a tudíž bez právních
účinků vše, co bylo sjednáno či zapsáno před podpisem této smlouvy a co není její výslovnou součástí.
3. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy,
zejména pak zákonem č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, v platném znění.
4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy, ať už způsobená rozporem s právními předpisy,
následnou změnou právních předpisů, chybou v psaní či počítání či z jakýchkoliv jiných důvodů, nezakládá
neplatnost celé smlouvy, ale pouze neplatnost takto postiženého ustanovení smlouvy. Pro případ
neplatnosti některého z ustanovení smlouvy se smluvní strany zavazují postižené ustanovení nahradit
ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, jež oba mají platnost originálu a z nichž po jednom
obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, uzavřely ji svobodně a vážně, nikoliv
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož stvrzují smlouvu svými podpisy.
datum podpisu .
V Opavě dne ..........................

Razítko a podpis

Podpis zákazníka

Poskytovatel

Uživatel

