SMLOUVA O PEVNÉM PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET
Číslo smlouvy
Fyzická osoba - podnikatel

● ÚČASTNÍK
Právnická osoba
Obchodní jméno/název
Jméno, příjmení, titul zástupce
Sídlo nebo bydliště
Ulice
Číslo bankovního účtu
● MÍSTO PŘIPOJENÍ (vyplnit pouze je-li odlišné od sídla nebo bydliště)
Adresa
Ulice
● OSTATNÍ ÚDAJE
Datum narození
Bankovní spojení
Způsob oprávnění zastupce

Město

Slušovice

S 00000
Fyzická osoba

PSČ

Město

PSČ

Telefon
E-mail
IČO

DIČ

763 15

(dále jen "Účastník") uzavírá tímto smlouvu o pevném připojení k síti Internet se společností Ing. Roman Matušů, místo podníkání
Všemina 292, 763 15 Slušovice, IČ: 73771546, DIČ: CZ8403124158, tel. 608 658 321, zapsaným v ŽR ŽÚ Vizovice, č.j. 370507999666545 (dále jen "Poskytovatel"), a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek:

● PŘEDMĚTEM JSOU NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY SÍTĚ INTERNET
Jiný:
Tarif - pásmo 5,4 G
Platební podmínky

5G1

5G2

5G5

Jiný:

5G3

5G4

Platba čtvrletně, dle aktuálního Ceníku služeb, vždy nejpozději do 15. dne 1. měsíce v daném
kvartálu.

Specifikace
jiného tarifu
Pronájem trasy

Ano

● DOBA PLATNOSTI SMLOUVY
na dobu neurčitou
na dobu 1 roku

Cena

na dobu 2 let

Jiná:

Nabývá účinnosti dne:
(pokud zde není uvedeno, nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy)
variabilní symbol: 00000
Číslo bankovního účtu pro platby: 86-2177820257/0100
Přidělená IP adresa:
188.244.54.
Poznámky:
Přijímací zařízení zůstáva v majetku Poskytovatele.
Podpisem Smlouvy Účastník potvrzuje poskytovateli, že převzal Ceník služeb a Všeobecné podmínky společnosti Ing. Roman
Matušů pro provoz v bezdrátové síti a síti eth modemů, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Podpisem Smlouvy Účastník
dále potvrzuje Poskytovateli, že se podrobně seznámil se Všeobecnými podmínkami společnosti Ing. Roman Matušů pro provoz v
bezdrátové síti a síti eth modemů a Ceníkem služeb ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy a že s nima bez výhrad souhlasí.
Smlouva uzavřená na dobu určitou se po jejím ukončení automaticky mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpovědní
lhůta začne běžet první den následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi (elektronicky, poštou) dle VOP.

Podepsáno ve

Podpis Účastníka (oprávněného zástupce)

dne:

Podpis Poskytovatele
www.vsemnet.cz

