
Číslo smlouvy:

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunik ací

Smluvní strany:

Poskytovatel:
jméno příjmení: Lukáš Greiner
adresa: Semošice 8, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 76147428
DIČ: CZ8505071883
telefon: 728 139 516
e-mail:

Uživatel:
jméno příjmení (firma):
adresa:
datum narození (IČ):
rodné číslo (DIČ):
telefon:
e-mail:

Uživatel – korespondence:
jméno příjmení (firma):
adresa:

Předmět smlouvy:

Specifikace služeb:
místo využívání služby
tarif
maximální rychlost down/up
agregace
veřejná IP adresa
celková měsíční paušální úhrada

Poskytovatel bude uživateli poskytovat služby „přístupu k síti internet“ dle výše uvedené specifikace.

Platnost smlouvy:

Poskytování služeb podle této smlouvy bude zahájeno  dne:

info@mantinel.cz

Uživatel se zavazuje, že za tyto sjednané služby bude platit dohodnutou cenu. Uživatel dále prohlašuje, že se 
seznámil s obsahem „Všeobecných smluvních podmínek", které jsou součástí této smlouvy a souhlasí s nimi.

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou stanovenou na 1 měsíc. Výpovědní doba začíná 
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel 
je oprávněn přerušit nebo ukončit poskytování služeb v případě, že uživatel porušuje ustanovení 
„Všeobecných smluvních podmínek“ nebo je déle než 1 měsíc v prodlení s úhradami plateb za poskytnuté 
služby. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



Datum instalace:

ip adresa
maska sítě
výchozí brána
dns servery
ssid přístupového bodu
naměřená síla signálu

Zapůjčený materiál: Cena:

Poznámky:

Předávací bod:

V                                             dne: V                                            dne:

Lukáš Greiner

Konfigurace p řístupového za řízení: (po dobu trvání smlouvy se mohou údaje měnit, bez vědomí zákazníka)

Pokud zde není uvedeno jinak, konfigurace koncových zařízení (stolní počítač, notebook, telefon, tablet atd.) 
spočívá pouze v nastavení DHCP klienta (adresy jsou přidělovány automaticky).

Připojovací poplatek 600,-- Kč zahrnuje pouze montážní práci technika, která je nezbytně nutná ke spuštění 
služby. Tato částka bude fakturována spolu s použitým materiálem.

Veškerý materiál, uvedený v tomto dokumentu, zůstává až do úplného zaplacení majetkem poskytovatele. 
Poskytovatel si vyhrazuje právo, při nedodržení splatnosti, tento materiál odebrat, což mu uživatel musí 
umožnit. V případě zapůjčeného materiálu je uživatel povinen, do 5 pracovních dnů od ukončení smlouvy, 
tento materiál vrátit majiteli. V případě, že nebude řádně vrácen, bude vyfakturován v plné výši v cenách 
platných k datu montáže. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že je s těmito skutečnostmi seznámen.


