VEJNET.CZ s.r.o., Borovského 2000/45, 734 01 Karviná
www.vejnet.cz | +420 555 500 800 | info@vejnet.cz

Smlouva o poskytování připojení k Internetu
číslo smlouvy: 202000003
uzavřená mezi smluvními stranami (účastníky) na základě
zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a Občanského zákoníku.

Smluvní strany:

Poskytovatel:
společnost:
sídlo:
identifikační číslo:
rejstříkový soud v Ostravě sp. zn.:

VEJNET.CZ s.r.o
Rudé Armády 970/2b, 734 01 Karviná
28621468
35135 C

zastoupena:
e-mail:
internetové stránky:

Jiřím Kováčem
kancelar@vejnet.cz
www.vejnet.cz

adresa kanceláře

VEJNET, Borovského 2000, 734 01 Karviná

Uživatel:
jméno a příjmení/firma:

Tester Testovič

Trvalá adresa:

Borovského 2000/45, 73401 Karviná - Mizerov

místo instalace:

Borovského 2000/45, 73401 Karviná - Mizerov

Číslo OP/datum narození:
telefon:
e-mail:
Slevy / Příplatky:

Sleva Senior:

ANO / NE

sleva 25%

Sleva ZTP:

ANO / NE

sleva 50%

Veřejná IP adresa:

ANO / NE

75,- Kč/měsíc

Údaje k platbě:

Částka: 350 Kč

Variabilní symbol: 701172524

Číslo účtu: 2400435416/2010

Datum splatnosti: 25. dne daného měsíce

Podmínky smlouvy:
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a poskytovat Uživateli službu - přístup do sítě internet
prostřednictvím lokální sítě VEJNET, a to 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a závazek Uživatele za poskytování služby platit
pravidelnou úhradu (cenu).
2. Služba zahrnuje časově neomezené připojení k internetu pomocí jedné IP adresy (pokud není dále ve smlouvě uvedeno
jinak), a to sdílenou rychlostí v tarifu . Přesné parametry služby jsou specifikovány ve Specifikaci služeb.
3.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy první den fakturačního období.

4. Cena za služby byla dohodnuta jako měsíční paušál ve výši 350 Kč za měsíc včetně DPH. Uživatel se zavazuje, že cenu
bude hradit nejpozději k 25. dni příslušného měsíce převodem na účet poskytovatele uvedený výše, není-li ve všeobecných
obchodních podmínkách stanoveno jinak.
5.

V případě zapůjčení zařízení je součásti smlouvy Smlouva o výpůjčce zařízení.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky poskytování připojení k internetu a Specifikace
služeb.
7.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

8. Pokud tato smlouva nestanoví jinak či vůbec, platí mezi smluvními stranami příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a občanského zákoníku.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně Všeobecných obchodních podmínek a že ji uzavřely
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
10.

Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

11.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Karviné dne 01.01.2021

podpis Poskytovatele

V Karviné dne 01.01.2021

podpis Uživatele

