
Číslo smlouvy:  

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

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 – kontaktní osoba:

jméno příjmení (firma):  

adresa:  

datum narození (IČ):  

rodné číslo (DIČ):  

telefon:  

e-mail:  

Uživatel – korespondence:

jméno příjmení (firma):

adresa:

Podmínky smlouvy:

info@mantinel.cz

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou stanovenou na 1 měsíc. Výpovědní lhůta 
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem „Všeobecných smluvních podmínek" a parametry služby, 
které jsou součástí této smlouvy a souhlasí s nimi (vystaveny na webu poskytovatele „mantinel.cz“).

Poskytovatel bude uživateli poskytovat služby „přístupu k síti internet“ dle uvedené specifikace služeb a to 
až k „předávacímu bodu“ za který ručí v případě řešení reklamace. Uživatel se zavazuje, že za sjednané 
služby bude platit dohodnutou cenu, bez zbytečného odkladu. 

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.

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.



Případné změny této smlouvy vyžadují formy vzájemně oběma stranami podepsaného dodatku.

Předmět smlouvy:

  
Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě

místo využívání služby  

inzerovaná maximální rychlost  

běžně dostupná rychlost 

minimální rychlost

veřejná IP adresa

celková měsíční paušální úhrada  

  

Datum instalace/montáže nezbytného zařízení:   
Poskytování sjednaných služeb bude zahájeno dne:   

  

ip adresa/maska

výchozí brána  

dns servery  

 

Cena:

V                                             dne: V                                            dne:

Lukáš Greiner

Tato smlouva byla sepsána dle pravé, vážné a svobodné vůle obou smluvních stran. Uživatel svým 
podpisem dává souhlas k uchování osobních údajů, které nebudou poskytnuty třetí osobě.

Konfigurace koncových zařízení (počítač, notebook, tablet, telefon, atd): (automatický DHCP klient 
nebo statické nastavení dle tabulky)

Poznámky: (předávací bod, zapůjčený materiál, fakturovaný materiál, SSID/signál (může 
se měnit), sleva, instalační poplatek)


