Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb Internet
č. …..
uzavřená mezi
firmou Michal Dušek - Cominnet
Křib 1807

IČO: 642 50 261

560 02 Česká Třebová

DIČ: CZ730 610 3519

Tel: 608 28 27 28

Bankovní spojení: mBanka

e-mail: dusek@cominnet.cz
č.ú.: 670100-2206884584/6210
Registrace Obecní živ. úřad MÚ Česká Třebová, číslo živnostenského rejstříku 22529.
ČTU osvědčení č. 396 ze dne 12.9.2005
(dále jen poskytovatel)
a
Obchodní jméno/jméno:
PSČ:

Adresa:
Tel.:

IČO:

DIČ:

e-mail:
zastupuje:
(dále jen uživatel)
1. Předmět smlouvy
1.2 Poskytovatel bude uživateli poskytovat datové služby
spočívající v umožnění bezdrátového přístupu do sítě
Cominnet s připojením k Internetu.
2. Rozsah poskytovaných služeb
2.1 Přístup je sjednán pro počítače uživatele.
2.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli datové
služby v měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních
tarifech. Rozsah těchto služeb a způsob placení je uveden
v platném ceníku sítě Cominnet.
2.3 Jakékoliv další služby budou uživateli poskytnuty na
základě jeho řádně zaslané objednávky. Objednávku je
možné zaslat poštou nebo elektronickou poštou.
Poskytovatel potvrdí příjem takovéto objednávky
elektronickou poštou.
3. Účtování a úhrady
3.1 Za poskytnutí připojení dle bodu 2.1 a 2.2 bude
uživatel platit částku objednaného tarifu dle platného
ceníku sítě Cominnet.
3.2 Za poskytnutí dalších služeb bude uživatel platit částky
dle platného ceníku sítě Cominnet.
3.3 Částky dle bodu 3.1 a 3.2 budou uživateli fakturovány
poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje oznámit
minimálně měsíc předem uživateli změnu ceny při zvýšení
větším než 10%.
3.4 Uživatel se zavazuje hradit poskytovateli částku
objednaného tarifu dle platného ceníku sítě Cominnet.

4. Různé
4.1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu
smluvními stranami. Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou. Výpovědní lhůta je tři měsíce vyjma bodu 4.5.,
písemně sjednána a začíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
4.2. Případné změny této smlouvy musí být uzavřeny
písemnou formou a musí být stvrzeny podpisy smluvních
stran
4.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních,
z nichž každá strana obdrží jedno.
4.4. Poskytovatel nainstaluje pro připojení uživatele
zařízení dle předávacího protokolu, který je nedílnou
součástí této smlouvy.
4.5. Uživatel se zavazuje, že nebude zasahovat žádným
způsobem do konfigurace, umístění zařízení a antény.
Bere na vědomí, že v případě nedodržení tohoto závazku
může být tato smlouva okamžitě zrušena.
4.6. Uživatel se zavazuje chránit zařízení před poškozením
a neodbornou manipulací.
4.7. Uživatel bere na vědomí, že při nedodržení bodu 3.4
bude uživateli poskytovatelem omezen, popřípadě
znemožněn přístup k síti Cominnet.

Datum:

Za poskytovatele:

Za uživatele:

