Smlouva o poskytování služby připojení k síti Internet
uzavřená dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku

Číslo smlouvy:
Smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami:
Poskytovatel:

Boris Porš – porsnet.cz
Pražská 619
251 64 Mnichovice
IČ: 70545731 (č.j. žo/0000272/01/Ko)

tel.: 315 55 77 41
info@creditnet.cz
tel.: 602 27 77 07
helpdesk@creditnet.cz

Účastník:
jméno, příjmení/ firma:

RČ / číslo PASu / IČO:
Adresa přípojky:

Fakturační adresa:

Ulice, ČP:
Město:
PSČ:

Mobilní telefon:

Email:

Objednávka služeb:

Před-

Internet ADSL / VDSL

Maximální rychlost:

FIX IP:

Samoinstalační balíček:

ANO / NE

pokládané datum realiza-

ANO / NE

Další služby:
*nehodící se škrtnete
I. Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy je poskytování služby časově neomezeného přístupu do sítě Internet, neomezeného objemu
dat a možnost využívat veškerých služeb této sítě prostřednictvím Internetové přípojky s jednou IP adresou. Nedílnou
součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní a provozní podmínky, pro poskytování služby připojení k síti Internet a
Platební podmínky veřejně dostupné na stránkách http://dsl.creditnet.cz
II. Jednorázová cena za zřízení služby, měsíční cena
A) Za zřízení Služby dle čl. I této Smlouvy se účastník zavazuje uhradit poskytovateli jednorázovou cenu za zřízení služby
ve výši 10.- Kč.
B) Za poskytování Služby dle článku I této smlouvy se účastník zavazuje platit poskytovateli paušální měsíční cenu která
je stanovena dohodou a činí
,- Kč
a bude hrazena: předplaceně / zpětně
na účet:
670100-2207435975/6210
VS:
Částka je splatná vždy k:
C) Rozhodná doba pro počátek platby měsíční ceny počíná běžet dnem zahájení poskytování služby, daňový doklad
bude zaslán elektronicky na výše uvedený email zákazníka. Veškeré uváděné ceny jsou koncové, nejsme plátci DPH.
III. Kvalita služby, majetkové sankce s ní související
A) V případě, že dostupnost služby bude v kalendářním měsíci nižší než sjednaná dostupnost služby, je účastník
oprávněn požadovat snížení měsíční ceny popsané ve všeobecných obchodních a provozních podmínkách.
B) V případě neplacení poskytovaných služeb budou zákazníkovi zaúčtovány zákonné úroky. Po dvou neuhrazených
fakturách odstupujeme od smlouvy, rušíme služby a zahajujeme vymáhací proces.
IV. Doba plnění
Tato Smlouva je sjednána na dobu neurčitou ode dne zahájení poskytování Služby, s výpovědní dobou min. 14 dní před
plánovaným ukončením. Minimální doba používání je 1 měsíc.
Smluvní strany stvrzují svým podpisem pravdivost uvedených údajů a souhlasí s podmínkami smlouvy. Jakoukoliv změnu je
třeba neprodleně ohlásit. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zahájení poskytování služby.

V Mnichovicích dne:

V dne:

Za poskytovatele:

Za účastníka:

