Smlouva o poskytování služby
(Dále jen „Smlouva“)
1.
1.1

Smluvní strany
Poskytovatel
SiMNET se sídlem Věštínská 6, 153 00 Praha 5 - Radotín, zastoupená níže podepsanou oprávněnou, resp. zmocněnou osobou
IČ: 70550981, DIČ: CZ6254141080, bankovní spojení: 165484306 / 0300
společnost je zapsána v RŽP v Praze 5-Radotín, pod číslem 310020 - Úřad městské části Praha 16
na straně jedné

a
1.2

Zákazník

Číslo smlouvy

xxxx

Jméno a příjmení:

Obchodní firma
xxxxxxxxxxxxx
xxx xx Pxxxxxxxx

Sídlo / bydliště:

xxxxxxxxxx

IČO:

DIČ:

Telefon / Mobil:

/

Fax:
E-mail:

xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

xxxxxxxxx

Oprávněný zástupce:

xxxxxxxxxx

Fakturační adresa:
(liší-li se od sídla / bydliště)
Zástupce Poskytovatele

Mgr. Simona Papenbrock

na straně druhé
uzavírají tuto Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Adresa zřízení Služby (pokud se liší od sídla/ bydliště)

2.

PSČ:

Ulice:

3.
Předmět smluvního vztahu
3.1 Typ služby
Připojení k Internetu
NIX, zahraniční konektivita
Přístup k obsahu sítě CZFree.Net

Město / Obec:

xxxxx
neomezeně

Typ přípojky

3.2
1

kapacita

Wireless připojení

IP
V-IP

4.

Cenové ujednání
Cena Služby
(měsíčně)

Zřizovací poplatek
(jednorázově)

xxx,xx

0,00

Cena za pronájem zařízení
(měsíčně)
0,00

Veřejná IP adresa
(měsíčně)
0,00

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých (Kč) bez DPH.

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3

Práva a povinnosti smluvních stran
Na poskytování Služby vymezené Smlouvou a přílohami se pro obě smluvní strany vztahují ustanovení platných Všeobecných podmínek,
pokud nebyly touto Smlouvou dohodnuty jiné podmínky.
Zákazník prohlašuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek poskytování Služby a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí této
Smlouvy a zavazuje se je dodržovat.
Zákazník prohlašuje, že se seznámil s aktuálním ceníkem služeb a akceptuje jej.
Zákaznické centrum: tel. +420 777 318 477, fax +420 257 912 145, E-mail: support@simnet.cz
Závěrečná ustanovení
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou se lhůtou pro oznámení o ukončení Smlouvy 3 měsíce.
Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek.
Zákazník podpisem Smlouvy potvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh, s nimiž se seznámil.

V ………………, dne ……………….

xxxxxxxxxxxx
jméno a podpis oprávněného zástupce
Zákazníka

SiMNET: bankovní spojení: FIO Praha, číslo účtu: 705509819/2010

V Praze , dne 16.02.2021

Mgr. Simona Papenbrock
jméno a podpis oprávněného zástupce
Poskytovatele

