Smlouva o připojení k datové síti PRONET
číslo: 2199xxx

I. Smluvní strany

ProNet servis s.r.o.

příjmení, jméno, obchodní firma:

9. května 3290
750 02 Přerov
IČ: 04431731
DIČ: CZ04431731

Příjmení Jméno
sídlo, bydliště:

Moje ulice 38, 111 10 Praha 1
adresa odběrného místa:

Spisová značka C, vložka 44143 vedená u KS v Ostravě

Číslo účtu pro platby:

2700866429 / 2010

Moje ulice 38, 111 10 Praha 1
datum narození, IČ, DIČ:

vedený u FIO banka a.s.

telefon:
e-mail:
web:
hotline:

774 430 342, 774 430 346
fakturace@pronetservis.cz
www.pronetservis.cz
774 430 342 (v prac.dny od 9 do 17h)

dále jen Poskytovatel

1.1.2000
e-mail:

mujemail@seznam.cz
telefon:

000 000 000
dále jen Účastník

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

II. Předmět smlouvy
Předmětem této účastnické smlouvy je připojení Účastníka k síti Internet tak, aby za podmínek níže sjednaných mohl tuto síť využívat. Účastník
se zavazuje za takto poskytnuté plnění hradit řádně a včas sjednanou cenu za poskytované služby dle bodu III. na účet 2700866429 / 2010 s
variabilním symbolem "číslo smlouvy", a to vždy do 20. dne aktuálního kalendářního měsíce, pokud není stanovena splatnost jinak na základě
daňových dokladů. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Účastník v prodlení se zaplacením plné ceny za poskytované služby, je Poskytovatel
oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den trvání prodlení.

III. Parametry služby
Práva a povinnosti Poskytovatele i Účastníka a další podmínky provozu služby, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, se řídí ustanovením
Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a Podmínek služby připojení k internetu (PSPI) společnosti ProNet servis s.r.o., které jsou nedílnou
součástí této smlouvy.

Sjednaný tarif *:
Zřizovací poplatek:
Cena služby za měsíc:
Veřejná adresa IPv4:

25Mb WiFi
0 Kč
299 Kč
NE

IP adresa WAN:
IP adresa LAN:
Zapůjčené zařízení:
S/N nebo MAC:

DHCP
DHCP

IV. Doba trvání smlouvy
Smlouva sjednaná tímto dokumentem se uzavírá bez závazku doby určité, tedy na dobu neurčitou a Účastník je proto oprávněn ji kdykoliv
ukončit s 30denní výpovědní lhůtou, není-li ve VOP pro daný důvod ukončení uvedeno jinak.

V. Zpracování osobních údajů
Veškeré zde uvedené osobní údaje jako je jméno, adresa, datum narození, email a kontaktní telefonní číslo slouží výhradně pro uzavření této
smlouvy a případnou identifikaci klienta. Emailová adresa bude využívána pouze na zasílání technických informací. Žádný z výše uvedených údajů
se neposkytuje třetí osobě (vyjma adresy odběrného místa pro statistické údaje ČTÚ). Odběratel svým podpisem souhlasí s tímto využitím.

VI. Závěrečná ustanovení
Účastník uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a Podmínkami služby připojení k internetu
(PSPI). Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele přenechat Služby nebo její část do užívání třetí osobě vyjma
členů své domácnosti, zaměstnanců, vždy však v rámci jediné prostorově oddělené části domu (bytu, kanceláře, provozovny).
Tato smlouva může být měněna či rozšiřována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tato smlouva je
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze stran smlouvy.
Níže uvedeného dne byla provedena instalace připojení k internetu na adrese odběrného místa Účastníka. Během instalace nedošlo k žádným
škodám na straně Účastníka. Služba byla řádné odzkoušena a předvedena. Účastník tímto přebírá dílo od Poskytovatele v plně funkčním stavu
odpovídající kritériím sjednaných v této smlouvě a nemá vůči dílu žádných dalších výhrad. Veškeré ceny jsou koncové a to včetně DPH.
V Přerově dne:

1.1.2021

* Základní informace o vybraném tarifu:
- Maximální rychlost (dw/up): 25Mb / 5Mb
- Běžně dostupná rychlost (dw/up): 20Mb / 4Mb
- Minimální gar. rychlost (dw/up): 10Mb / 2Mb
Více informací o nabízených tarifech najdete v aktuálním ceníku.

Poskytovatel

Účastník

