SMLOUVA
O PŘIPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍ SÍTĚ INTERNET A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K NIM
ČÍSLO SMLOUVY: 20200XXXX = VARIABILNÍ SYMBOL
POSKYTOVATEL SLUŽBY :
Martin Jalůvka
www.teranet.cz
LUBINA 36, 742 21 KOPŘIVNICE
TELEFON: 608 43 53 41
EMAIL: martin@teranet.cz
IČ: 73009636, DIČ: CZ8112095266
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank 760695001/5500
Pozn. Pro platbu je možné navézt trvalý příkaz. Variabilní symbol pro trvalý příkaz je shodný s číslem smlouvy

OBJEDNATEL SLUŽBY:

MÍSTO
PŘIPOJENÍ:

JMÉNO:
TRV.BYDLIŠTĚ, SÍDLO:
PSČ+MĚSTO:
TELEFON:
E-MAIL:
IČO:
DIČ:

JMÉNO:
ULICE:
PSČ+MĚSTO:
PATRO:
Č. BYTU:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.
Poskytovatel se zavazuje objednateli jako účastníkovi poskytnout připojení do mezinárodní sítě INTERNET a jiné služby přenosu dat
v rozsahu, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
1.2.
Objednatel se zavazuje řádně hradit poskytovateli sjednané platby za služby uvedené v odstavci 1, přičemž podrobný rozpis smluvených
služeb, jejich rozsah a výše úhrady za služby jsou specifikovány v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této smlouvy.
2. PLATEBNÍ PODMÍNKY
2.1.
Objednatel hradí cenu služeb na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) ve lhůtě 10 dnů od vyúčtování služeb. V případě
prodlení s úhradou se mezi účastníky sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
2.2.
Poskytovatel je oprávněn v případě prodlení s úhradou faktury delší než 3 dny, přerušit objednateli dodávku služeb.
3. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
3.1.
3.2.
3.3.

Smlouva nabývá platnosti ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ode dne podpisu protokolu o předání služby.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Výpovědní lhůta je do konce kalendářního měsíce k datu žádosti o ukončení poskytovaných služeb.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
4.1.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom exempláři.
4.2.
Jakékoli změny či dodatky, kterými se mění nebo ruší smlouva nebo její část, jsou platné pouze ve formě písemných dodatků smlouvy,
podepsaných oprávněnými zástupci účastníků.
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O PŘIPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍ SÍTĚ INTERNET A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K NIM Č. 20200XXXX

PODROBNÝ ROZPIS SLUŽEB A POPLATKŮ
SLUŽBA: ONLINE HOME 30 MBPS
•
•
•

253x privatni IP adresy, povoleny všechny porty
bez limitu na přenesená data
technická podpora na emailu: martin@teranet.cz

Specifikace rychlosti internetu povinná dle nařízení EU dle všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9:
•
•
•

maximální (inzerovaná) rychlost download 30 Mbit/s, upload 10 Mbit/s
běžně dostupná rychlost download 25Mbit/s, upload 8Mbit/s
minimální rychlost download 15Mbit/s, upload 5Mbit/s

Měsíční provozní poplatek za připojení do sítě Internet: 290,- Kč
Aktivace: 0,-Kč
Od 1.1.2021 dochází k povinnosti informovat zákazníka o možnostech reklamace podle všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9. Tyto a další
povinné informace jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách na stránkách www.teranet.cz v sekci podpora.

PLATEBNÍ PODMÍNKY :
V případě zvoleného tarifu jsou uplatňovány tyto platební podmínky.
Jednorázová platba za Aktivaci je splatná hotově při předání služby nebo je zahrnuta v první faktuře za služby. Faktury jsou vystavovány vždy na
1 měsíc a jsou splatné vždy do konce kalendářního měsíce kdy byla faktura vystavena.
Za den zaplacení se považuje den připsání platby na účet poskytovatele.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem předání služby zákazníkovi. Dále se na základě této smlouvy poskytují měsíční plnění, dle
§ 21. Zákona o DPH. Za zdanitelné plnění se považuje první den běžného kalendářního měsíce.

V …………………………, dne ………………………

…………………………………………………
PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE
ZA OBJEDNAVATELE
JMÉNO HŮLKOVĚ:

V ………………………. dne ………………….

……………………………………………..………
PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE
ZA DODAVATELE
JMÉNO HŮLKOVĚ:
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