Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
mezi

Číslo smlouvy / Klientské číslo / Variabilní symbol

Poskytovatelem:LMnet.cz, s.r.o., Panská 25, Kunovice, 68604, IČ:08195382, DIČ:CZ08195382
a

Účastníkem:
Příjmení, jméno, titul (obchodní jméno):
Adresa:

Obec:

IČ (RČ):

DIČ:

PSČ:

Datum narození (RČ):

E-mail:

Oprávněný zástupce (vyplňuje jen právnická osoba):

Telefon/Mobil:

Adresa umístění koncového zařízení - adresa odběru služby (nutné vyplnit, pokud je jiná jako adresa účastníka)
Příjmení, jméno, titul (obchodní jméno):

Poschodí/č.bytu:

Adresa:

Telefon:

Obec:

PSČ:

Účastník objednává u Poskytovatele telekomunikační služby podle dokumentu „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“ jež tvoří nedílnou
součást této smlouvy. Součástí smlouvy dále jsou Informace pro Uživatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) a CENÍK,
dále dokument způsob řešení reklamace LMnet.cz_sro. Podpisem této smlouvy Účastník potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito
dokumenty, nacházejícími se na internetové adrese www.LMNET.cz/dokumenty-formulare, souhlasí s nimi a přijímá je bez výhrad.

1. Předmět smlouvy

Poskytovatel při podpisu této smlouvy odevzdává Účastníkovi do užívání níže uvedená koncová zařízení (dále jen „zařízení“). Neohlásí-li
Účastník do 3 dnů od podpisu této smlouvy Poskytovateli výhrady, ohledně jejich funkčnosti, platí, že koncová zařízení byly řádně a
bezvýhradně předána, služby řádně zahájeny, poskytnuty a předány Účastníkovi dnem jejich odevzdáni a zahájení Účastníkovi. Odevzdání
a převzetí koncového zařízení a služeb Účastník potvrdí poskytovateli podpisem této smlouvy.

2. Předání služby:

Zřízení datové trasy (instalovaná
zařízení):

Zařízení_1:

SN:

Zařízení je majetkem:❑poskytovatele

❑ uživatele

Zařízení_2:

SN:

Zařízení je majetkem:❑poskytovatele

Zařízení_3:

SN:

Zařízení je majetkem:❑poskytovatele

❑ uživatele
❑ uživatele

Poskytnuta sleva 100% na zřízení datové trasy v ceně 2.490 s DPH (2.058 bez DPH): ANO/NE
Cena za zřízení datové trasy je počítána jako náklady za servisní práce technika, kabeláž UTP cat5e, zapůjčení výše uvedené antény se započtením amortizace (výše uvedené
instalované zařízení v majetku poskytovatele). O vzniku nároku na slevu, podmínkách slevy, zálohovém čerpání slevy před vznikem nároku a o povinnosti vrátit čerpané zálohy v
případě nedodrženi podmínek nároku na slevu; č1.5.6, o pořadí plateb v případě vzniku dluhu Uživatele; Č1.7.6. o sankci za nevrácení pronajatého zařízení. Čerpáni slevy
Zálohově v pravidelném vyúčtování před vznikem nároku na slevu.

3. Poskytovaná služba
INTERNET tarif:

Veřejná IP:

Měsíční poplatek:

Kč

Typ smlouvy:

❑ doba neurčitá

❑ doba určitá: ……(v měsících)

Platnost smlouvy do: …………………...
IP adresa:

Gateway:

DNS: 86.49.160.2 , 8.8.8.8

Poznámky:
Frekvence plateb:
Typ úhrady:

4. Způsob platby

❑měsíčně
❑hotově

❑čtvrtletně
❑pololetně
❑na bankovní účet poskytovatele

Bankovní účet: 2201638368/2010

❑ročně

Variabilní symbol:

Cenu za poskytnuté služby Účastník hradí měsíčně vždy do 15. dne daného měsíce na bankovní účet poskytovatele, či hotově v kanceláři
poskytovatele a to na základě podmínek této smlouvy. Instalační poplatek uhradí uživatel v hotovosti nebo na účet Poskytovatele
bezprostředně po instalaci zařízení a spuštění příslušné služby, a to nejpozději do 7 dnů od instalace.

5. Závěrečné ustanovení

Účastník a Poskytovatel uzavírají tuto smlouvu na základě právního řádu České republiky a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích, v platném znění. Tato smlouva je uzavřená na základě objednávky Účastníka a potvrzení jejího přijetí – akceptace
Poskytovatelem a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Uživatel souhlasí, že po skončení této Smlouvy
propůjčené zařízení odinstaluje a odevzdá nebo zašle na adresu Poskytovatele. V opačném případě, je-li Poskytovatel vyzván
k demontáži, je oprávněn si za tuto službu naúčtovat skutečně vynaložené náklady na demontáž ve výši paušálního poplatku 400kč (práce
technika a doprava). Uživatel bere na vědomí a souhlasí, aby Poskytovatel zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu stanoveném ve
Všeobecných obchodních podmínkách. V případě, že byla tato Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele,
případně telefonicky či emailem, byl Uživatel poučen o možnosti odstoupit od Smlouvy do 14 dnů. Smlouva se vyhotovuje ve dvou
vyhotoveních, z nichž jedno je určené pro Účastníka a jedno pro Poskytovatele.

Místo a datum:
Poskytovatel

Účastník:
Zastoupený:

Zastoupený:
Ing. Libor Matuštík
Podpis a razítko

Podpis (razítko

