moravany.net

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ
TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Vaše spolehlivé připojení k Internetu
Číslo smlouvy:

A. Poskytovatel
Název a sídlo:

Miloš Kozohorský

IČO:

76580300

Sídlo:

Modřická 260/22, 664 48 Moravany

DIČ:

CZ8212173805

Bankovní spojení:

670100-2207598109 / 6210 (BRE Bank S.A.)

Kontaktní telefon:

+420 737 807 885

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
B. Účastník
Jméno / Firma:

Datum narození / IČO:

Ulice:

DIČ:

PSČ, město:

Kontaktní telefon:

Odpovědná osoba:

E-mail:

Fakturační adresa:
(je-li odlišná od adresy
účastníka)
Způsob úhrady

složenkou

bankovním převodem

inkasem

hotově

Bankovní spojení:
Poskytovatel a Účastník uzavírají tuto smlouvu na poskytování telekomunikačních služeb. Právní vztahy v této smlouvě neupravené,
ale z ní vyplývající se řídí českými právními předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem, popř. obchodním zákoníkem a příslušnými
ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích v platném znění.
1. Připojení k Internetu
Název služby:

Rychlost připojení:

Veřejná IP adresa:

PPPoE jméno:

Cena měsíčně:

PPPoE heslo:

/

Mbps

Během platnosti smlouvy může Poskytovatel změnit specifikaci tarifu - rychlost připojení (pouze zvýšení).
2. Hlasové služby
Telefonní číslo:

SIP jméno:

Cena měsíčně:

SIP heslo:

3. Televize
Název služby:

Technologie:

CATV

Email:

info@moravany.cz

IPTV

Cena měsíčně:
4. Kontaktní informace pro hlášení poruch
Telefon:

+420 737 807 885

V případě problémů s připojením nejprve prosím restartujete Vaše koncové zařízení krátkodobým odpojením od napájení 230V.
5. Délka závazku využívání služeb
Smlouva se uzavírá na dobu:

neurčitou

6 měsíců

12 měsíců

24 měsíců

36 měsíců

Smlouva uzavřená na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřená, jestliže některá ze stran nejpozději jeden měsíc
před uplynutím sjednané doby doručí druhé straně písemné oznámení o ukončení Smlouvy. V opačném případě se Smlouva
automaticky prodlužuje na dobu neurčitou.
6. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti Poskytovatele a Účastníka a další ustanovení provozu služeb se řídí Všeobecnými podmínkami o poskytování
telekomunikačních služeb společnosti MoravanyNET s.r.o., které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Smlouva nabývá platnosti
dnem podpisu smlouvy oběmi stranami, přičemž platí datum pozdějšího podpisu.
Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Poskytovatel:

…………………………………………..
Podpis, razítko
V Moravanech dne ………………..

Účastník:

…………………………………………..
Podpis, razítko
V ………………. dne ………………..

