Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Poskytovatel:
inet4 s.r.o.
Rudolfovská 36/28
370 01 České Budějovice
IČ: 26089327, DIČ: CZ26089327

Nedílnou součástí této žádosti
jsou Všeobecné podmínky
(dále jen VOP inet4),
předávací list a ceník.

2. Veškeré služby budou uživateli poskytovány za ceny uvedené v této
smlouvě nebo v platném ceníku. V případě prodlení s úhradou částek
uvedených ve vyúčtování se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z
nezaplacené částky za každý den prodlení ode dne následujícího po
splatnosti faktury až do zaplacení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen
nárok Poskytovatele na zákonný úrok z prodlení. Při prodlení delším než 10
dnů je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb, aniž by to mělo
jakýkoli vliv na povinnost uživatele hradit měsíční poplatky dle této smlouvy.
Uživateli bude Poskytovatelem zasíláno vyúčtování způsobem dohodnutým
v této smlouvě

1a. UŽIVATEL
Jméno, příjmení / firma
Oprávněná osoba
Datum narození
Číslo OP
IČ

X

VZOR
DIČ

Čl. III. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 12 měsíců. V rámci
akce Internet na zkoušku může uživatel službu vypovědět bez udání
důvodů. Do doby trvání smlouvy se připočítává doba, po kterou uživatel
využíval službu bezplatně v rámci akční nabíky. Po uplynutí doby určité
přechází smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc.

1b. TRVALÝ, PŘECHODNÝ POBYT / SÍDLO
Ulice (obec)
PSČ
Město
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail

Číslo zákazníka (VS):
Heslo pro komunikaci:
Datum:
Pověřený technik:

1c. ADRESA INSTALACE - není-li totožná s adresou v 1b.
Ulice (obec), č.p.
PSČ
Patro

Byt

Město

Čl. IV. Záverečná ustanovení
1. Uživatel podpisem této žádosti stvrzuje správnost všech údajů
uvedených v žádosti včetně svých kontaktů.
2. Uživatel a Oprávněná osoba dále udělují Poskytovateli souhlas pro
zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve
znění předpisů pozdějších po celou dobu trvání této smlouvy. Uživatel a
Oprávněná osoba dále udělují Poskytovateli souhlas se zasíláním
obchodních sdělení Poskytovatele v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.
3. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek
služeb elektronických komunikací a s aktuálním ceníkem společnosti
inet4 s.r.o.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích platnosti originálu, z
nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

Čl. I. Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli základní a volitelné
telekomunikační služby dle specifikace služeb v síti inet4 v souladu s touto
A
smlouvou, s VOP inet4 a s ceníkem inet4 s.r.o.
Čl. II. Poskytovaná služba požadovaná Uživatelem
Dne:
1.Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy poskytovat
Uživateli následující telekomunikační služby:

Podpis oprávněné
osoby za poskytovatele:

2. PARAMETRY SLUŽBY INTERNET
Tarif
Podpis pověřeného technika: ..........................................

Rychlost UP/DOWN
Cena tarifu vč. DPH

Podpis uživatele:..............................................................

Agregace
Veřejná IP

F

Nová aktivace

A

Kontaktní informace:

Změna služby

Aktivovat od

A

Fakturovat od

Vzor platebního příkazu:

3. VYÚČTOVÁNÍ – forma doručení
Elektronicky na e-mail
Fakt. období
Akce
Smlouva v.S017

A

Pozemní poštou

380427429 Fakturační oddělení
v pracovní dny od 8:00 - 17:00 hod.
380427480 Technická podpora
v pracovní dny od 8:00 - 20:00 hod.
v so a ne, ve svátky od 9:00 do 14:00 hod.
380420600 Záznamník pro nahlášení poruchy (nonstop)
A

A

čú: 2500313416
kód banky: 2010 banka: Fio banka, a.s.
VS:
datum příkazu: do 10-tého v daném měsíci
A

Provozovna s možností hotovostní platby
Rudolfovská 32/20, 37001 České Budějovice
po - pa od 9:00 - 17:00
so – ne, svátky zavřeno

