Smlouva o poskytování služby – připojení k síti Internet
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník: …................
I.
SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel
PCiNET 08 spol. s r.o.
Mojné 39, 382 32 Velešín
IČ: 017 96 551
DIČ: CZ01796551
tel.: +420606692520
e-mail: martin.bina@pcinet08.cz
http://www.internetnajihu.cz
Zastoupená jednatelem Martinem Bínou
Číslo úctu: 2100436468/2010
(dále jen „Poskytovatel“)

Účastník
Jméno, Příjmení/Firma: …..................................
Bydliště/Sídlo:.....................................................
….........................................................................
Tel.: …................................................................
e-mail: ….............................................................
IČ:...............................DIČ:.................................
RČ: …..................................................................

(dále jen „Účastník“)

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje Účastníkovi poskytnout připojení k síti internet.
Poskytovatel zabezpečí pro Účastníka přístup do celosvětové sítě internet, přičemž přístup bude realizován
bezdrátovou technologií.
2.2
Služba je poskytována dle Všeobecných podmínek poskytování připojení k síti Internet. Přesné
obchodní a technické specifikace služeb jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
2.3
Předmětem Smlouvy může být i dodávka zařízení k uskutečňování služeb dle bodu 2.1, jehož
obchodní a technická specifikace je uvedena v Předávacím protokolu. Toto zařízení zůstává po celou dobu
poskytování služeb v majetku Poskytovatele. Účastník si je vědom toho, že toto zařízení může zároveň
sloužit k poskytovaní služeb dle bodu 2.1 pro další účastníky bezdrátové sítě Provozovatele, pro tento
případ se výslovně zavazuje toto trpět a nijak nebránit provozu sítě Poskytovatele, popřípadě poskytnout
nutnou součinnost. Konkrétní práva a povinnosti smluvních stran s tím spojená jsou upravena ve
Všeobecných podmínkách poskytování připojení k síti Internet.
2.4
Místem připojení Účastníka je ….........................................
2.5
Tarif připojení k síti internet dle bodu 2.1 je sjednán na …..................................

III.
CENA
3.1
3.2

Účastník se zavazuje za služby dle bodu 2.1 platit Poskytovateli pravidelnou měsíční částku ve
výši ….......................,- Kč (cena včetně DPH).
Účastník se zavazuje za instalaci zařízení dle bodu 2.3 a zřízení služby dle bodu 2.1 zaplatit
jednorázovou částku ve výši 0,- Kč (cena včetně DPH).

3.3

Způsob úhrady:

-Hotově na provozovně
-Složenkou
-Převodním příkazem
IV.
DOBA

4.1
Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran a je uzavřena na dobu
neurčitou.
V.
NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY
5.1
Nedílnou součástí této smlouvy je Předávací protokol a Všeobecné podmínky poskytování
připojení k síti Internet.
5.2
Výše uvedené nedílné součásti této smlouvy se navzájem doplňují. Pro případ, že vedle sebe
neobstojí, mají odchylná ujednání v této smlouvě přednost před ujednáním Předávacím protokolu a
Všeobecných podmínkách poskytování připojení k síti Internet a ujednání v Předávacím protokolu mají
přednost před ujednáním ve Všeobecných podmínkách poskytování připojení k síti Internet.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jeden.
Změnu této smlouvy je možné provést pouze se souhlasem obou stran písemnou formou. Tato smlouva se
řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
2.
Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují po jejím
přečtení své podpisy.

V Mojném dne …............................................

Poskytovatel:

......................................................
Martin Bína

Účastník:

.....................................................
….......…......................................

