Smlouva o zprostředkování přístupu do sítě Internet č. ……………
Poskytovatel
Obchodní jméno
Adresa
Telefon
IČO
DIČ
E-mail
Bankovní spojení
Zastupuje
Uživatel
Obchodní jméno/jméno
Adresa poskytování služby
Adresa trvalého pobytu
IČO, DIČ
nebo
Číslo OP + datum narození
Telefon
E-mail
Zastupuje
Specifikace služby
Zvolený měsíční paušál
Způsob platby
Fakturu zasílat
Výsledná cena měsíčního paušálu
Parametry služby
IP adresa
Maska
Brána
DNS 1
DNS 2
Hlídání MAC adresy

BECO Link s.r.o.
Jindřišská 2038, 53002 Pardubice
466 657 049, 608 833 382
47455675
CZ47455675
Info@becolink.cz
43406-561/0100
Ing. Jan Beránek - jednatel společnosti

Inkaso, převod, složenka
Elektronicky, poštou ( +20,-Kč )

192.168.
255.255.255.0
192.168.
213.226.192.2
194.213.224.1
ANO

nebo

DHCP

NE

Poskytovatel a uživatel uzavírají tuto smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 sb. o elektronických
komunikacích.
1. Předmět smlouvy, účtování, úhrady
1.1 Poskytovatel bude poskytovat uživateli přístup do sítě Internet Za poskytování služby bude uživatel hradit měsíčně částku ve výši
,- Kč
včetně DPH. V ceně je neomezené množství přenesených dat.
Instalační poplatek činí
,- Kč včetně DPH. Instalované zařízení zůstává majetkem poskytovatele a je zdarma zapůjčeno uživateli po dobu
poskytování služby.
1.2 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva je uzavřena na dobu určitou/neurčitou a to na dobu………měsíců . Po
uplynutí smluvní doby přechází smlouva na smlouvu na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou . Při nedodržení smluvní doby je uživatel povinen
zaplatit poskytovateli částku ……………………,- Kč o kterou byla zvýhodněna cena instalace. Skončením smlouvy není dotčena povinnost uživatele uhradit
poskytovateli veškeré dlužné částky. Uživatel je povinen do 15 dnů po skončení smluvního vztahu vrátit veškerá poskytnutá zařízení poskytovateli na vlastní
náklady.
1.3 Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, platí pro poskytování služeb pro obě smluvní strany podmínky uvedené ve Všeobecných podmínkách pro
poskytování telekomunikačních služeb společnosti BECO Link s.r.o.. Uživatel se seznámil se specifikací objednaných služeb a s Všeobecnými podmínkami
a zavazuje se Všeobecné podmínky dodržovat. Uživatel se rovněž seznámil s ceníkem poskytovatele a bere jej na vědomí.
1.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
1.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě, bez náhrady, odpojit uživatele, který svým provozem ohrožuje propustnost sítě Internet nebo je v prodlení s
úhradou faktury za poskytování služeb. Při přenášení nepřiměřeně velkého objemu dat si poskytovatel vyhrazuje právo řízení datového toku v síti, zejména
pokud dojde k přetíženi sítě v páteřních spojích. Poskytovatel je oprávněn omezit selektivně provoz na páteřní síti tak, aby umožnil optimální využití služby
všemi uživateli.
1.6. Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a
uživatel s tímto souhlasí.
Datum:
Za poskytovatele:
Ing. Jan Beránek

Za uživatele:

