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Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací přístupu
k síti Internet č. xxx
sepsaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi podle
svého vlastního prohlášení k právním úkonům v plném rozsahu zcela způsobilými účastníky, kterými jsou:
I. Účastníci:
1. Poskytovatel:
F.net, s.r.o., Sušilova 8, 695 01 Hodonín, IČ: 26311283, DIČ CZ26311283, bankovní spojení 1050740001/5500, společnost zapsaná u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43127, tel: +420 776 887 605, email: info@f-net.cz, zastoupená Martinem Pelikánem,
jednatelem
2. Objednatel:
xxxx, xxx, xxx xx xxxxxx, IČ: xxxxxxxx, fyzická osoba, email: xxx@xxxx
II. Předmět smlouvy
1. Závazek poskytovatele zřídit a poskytovat službu přístupu k síti internet pro objednatele dle technické a cenové specifikace služeb
(dále jen „služba“) a všeobecných podmínek.
2. Závazek objednatele užívat poskytovanou službu v souladu s všeobecnými podmínkami a touto smlouvou.
III. Platnost a účinnost smlouvy
1. Smlouva se uzavírá dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu dle specifikace služby a
nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
III. Závěrečná ustanovení
1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že na obsahu této smlouvy se dohodli, byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Současně smluvní strany svými podpisy stvrzují, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a že jsou si vědomy právních
důsledků nepravdivých údajů.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné podmínky poskytování přístupu k síti internet společností F.net, s.r.o. včetně technické a
cenové specifikace služeb. Podpisem této smlouvy objednatel vyslovuje souhlas s tím, že byl seznámen s předmětnými všeobecnými
podmínkami včetně technické a cenové specifikace služeb, s jejich zněním souhlasí a bere na vědomí, že se tento smluvní vztah jimi
bude řídit.
4. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním všeobecných podmínek.
5. Při změně tarifu uvedeného v technické a cenové specifikaci služeb na levnější, a to do šesti měsíců od doby účinnosti této smlouvy,
se objednatel zavazuje uhradit na základě účetního dokladu vystaveného poskytovatelem se splatností 10 dnů od vystavení rozdíl ceny
zřizovacího poplatku (instalace) dle platného ceníku.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Uživatel pro účely této smlouvy výslovně souhlasí s uvedením svých osobních údajů, a to s ohledem na znění zákona č.
101/2001 Sb. (o ochraně osobních údajů).
8. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje získané v souvislosti s touto smlouvou neposkytne třetí osobě a ani je nebude
zpracovávat ke svým podnikatelským účelům.
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Specifikace služby elektronických komunikací přístupu k síti
Internet č. 1 k rámcové smlouvě č. xxx
I.
Předmětem této specifikace, resp. smlouvy je poskytnutí služby elektronických komunikací přístupu k síti internet:
1. typ specifikace
nová
změna specifikace služby č. X ze dne XXXX
2. místo převzetí služby
přípojné místo:

XXXX
(ulice, číslo popisné, obec, PSČ)

3. rychlost
Download (Mbps)

Upload (Mbps)

X

Agregace

X

4. datum realizace/předání služby dne XXX
6. doplňkové služby
veřejná IP adresa

X

Webhosting

II.
1. Cena za zřízení je =0 Kč bez DPH.
2. Cena za provoz je =206 Kč/měsíc bez DPH, účtovacím obdobím je jeden měsíc.
III.
1. Tato specifikace se uzavírá na dobu neurčitou od data předání služby s výpovědní lhůtou jeden měsíc.
IV.
TECHNICKÉ PARAMETRY PRO PŘIPOJENÍ KE SLUŽBĚ
IP adresa:

Přiděleno automaticky

maska podsítě:

Přiděleno automaticky

výchozí brána:

Přiděleno automaticky

jmenný server DNS1:

Přiděleno automaticky

jmenný server DNS2:

Přiděleno automaticky

server odchozí pošty SMTP:

mail.f-net.cz
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