SMLOUVA O ZAJIŠTENÍ PŘÍSTUPU DO VEŘEJNÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ FenixNet
A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET č. 20130
(dále jen smlouva)
uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

Obchodního zákoníku v platném znění mezí
Poskytovatel:
Sídlo:

Martin Jurečka
Petřvald 262
Petřvald, 742 60
IČ:
75461447
DIČ:
CZ8110054964
Číslo účtu:
670100-2208041513/6210
Telefon:
+420 737 775 473
E-mail:
kontakt@fenixnet.info
Úvodní ustanovení

Účastník :
Ulice, č.p.:
PSČ, město:
Číslo bytu:
Datum nar:
Číslo OP/pas:
Telefon:
Email:

Poskytovatel má veškerá oprávnění, nezbytná pro provozování a poskytování služby zpřístupnění obsahu sítě internet v souladu
s platnou legislativou na základě oprávnění podle §79 a §104 ZEK. Poskytovatel je zároveň provozovatelem veřejné počítačové sítě
FenixNet.

Předmět smlouvy
Poskytovatel na základě této smlouvy, Všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb, Provozního a Reklamačního
řádu uvedených na webové adrese www.fenixnet.info, poskytne účastníkovi připojení do sítě FenixNet a prostřednictvím této sítě
zpřístupní sjednané služby sítě FenixNet a obsah sítě Internet.

Termín spuštění služby:

= Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou =

Rychlost připojení a paušální poplatek za zúčtovací období jednoho kalendářního měsíce

Název tarifu

Cena v Kč

Kabel 1

250,-

Volba

Maximální rychlost připojení
30Mbps download /10Mbps upload

Platební podmínky
Poplatek za užívání služeb je účtován na základě smlouvy. Paušální poplatek je splatný vždy od 1. do 25. dne v měsíci na
č.ú. 670100-2208041513/6210 v intervalech jednoho kalednářního měsíce, není-li stanoveno jinak. Jako variabilní symbol platby je
nutno použít číslo smlouvy (uvedeno v záhlaví). Faktury ani složenky nejsou účastníkovi zasílané poštou ani e-mailem. Veškeré
ceny jsou konečné – provozovatel není plátcem DPH.

Ostatní ujednání
Na důkaz platnosti smluvní strany potvrzují smlouvu svými podpisy, jako výraz pravé a svobodné vůle, bez nátlaku a nikoli v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Účastník prohlašuje, že má veškerá povolení a oprávnění nutná k instalaci zařízení a
rozvodů v prostorách (bytě), ke kterým se služba váže.
Uživatel podpisem smlouvy stvrzuje, že instalované zařízení poskytovatelem je jím akceptováno a souhlasí s jeho umístěním včetně
vedení kabeláží. Případná pozdější úprava instalace (přemístění zařízení atd.) již nebude předmětem aktivace a může být zpoplatněna,
dle aktuálně platného ceníku, vyjma reklamace funkčnosti.
O změnu tarifu nebo parametru služby se žádá písemnou nebo elektronickou formou na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy. O
změnu typu nebo parametru tarifu je nutno požádat minimálně pět pracovních dnů před koncem měsíce, jemuž následuje další
fakturační termín. Žádosti o změnu typu nebo parametru tarifu nemusí být vyhověno v případě, že je účastník ve lhůtě po splatnosti.

Rozhraní předání služby: Ethernet dle standardu IEEE802.3, zdířka zásuvka CAT5e
Adresace účastníka: Dynamická pomocí DHCP služby na základě dodané MAC adresy koncového zařízení účastníka

Za účastníka:
Datum:

Podpis: _________________

Za poskytovatele:

Martin Jurečka

Datum:

Podpis:

