Smlouva o poskytování služby

číslo smlouvy:
číslo odběru - V.S.:

přístup k síti Internet
I. Smluvní strany:

KKNET ISP, s.r.o.

jméno, příjmení:
obchodní firma, název:

se sídlem B. Martinů 229/4
Most PSČ 434 01
IČ: 25493434
DIČ: CZ25493434

adresa bydliště:
adresa sídla:

Spisová značka C.20718 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

datum narození:

Číslo účtu pro platby: 942712060/5500

vedený u Raiffeisenbank, a.s.

tel:
777 705 980
e-mail: info@kknet.cz
web: www.kknet.cz

IČ:

zastupující osoba:
DIČ:

e-mail:
telefon:

dále jen Dodavatel

dále jen Odběratel
uzavírají podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, tuto smlouvu

II. Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy je připojení Odběratele k síti Internet tak, aby za podmínek níže sjednaných mohl tuto síť využívat, a dále poskytování
služeb s využitím zdrojů a prostředků této sítě.

III. Parametry služby:
Práva a povinnosti Dodavatele i Odběratele a další podmínky provozu služby, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, se řídí ustanoveními
Všeobecných podmínek poskytování veřejných telekomunikačních služeb společností KKNET ISP, s.r.o., které jsou nedílnou součástí této
smlouvy.
Adresa odběrného místa:
pokud se liší od sídla

sjednaný tarif:
cena za měsíc

ostatní služby:

zřizovací poplatek:

další slevy:

sleva na zřizovací poplatek:

celková cena služby:
za měsíc

zkušební období do:

zapůjčené zařízení:

vratná záloha za zapůjčené zařízení:

minimální doba užívání služby:

1 2

měsíců

výpovědní doba:

2

měsíců

počáteční datum účtování:
ceny včetně DPH

datum

místo

odběratel

Předávací protokol:

dodavatel

Níže uvedeného dne byla provedena instalace připojení k Internetu na adrese odběrného místa Odběratele. Během instalace nedošlo k žádným
škodám na straně Odběratele. Služba byla řádně odzkoušena a předvedena.
Odběratel tímto přebírá dílo od Dodavatele v plně funkčním stavu odpovídajícímu kritériím sjednaných ve výše uvedené Smlouvě o poskytování
služby uzavřené mezi Odběratelem a Dodavatelem a nemá vůči dílu žádných dalších výhrad.

datum

místo

odběratel

Doplňující údaje:
fakturační kontakt:

další kontaktní osoby:

dozvěděl jsem se o vás:

platby za služby:
bankovním převodem

od známého

hotově

z letáku

SIPO
faktura
za 1 měsíc
za 6 měsíců
za 12 měsíců

provozní informace:

spojovací číslo

fakturační e-mail

z jiného tisku
z internetu
z průzkumu
jiný způsob: _____________________________

