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Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřená dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
Ing. Petr Kadaník
Hronovská 779, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Jméno a příjmení / firma:

Rtyně.net s.r.o.

Adresa trvalého pobytu / sídlo:

Hronovská 573, 54233 Rtyně v Podkrkonoší

Telefon:

776 161 944

Č. bank.

1229812028/5500

E-mail: petr.kadanik@rtyne.net
IČO: 07643730

Zákaznické číslo:

DIČ:

192168210

(dále jen Účastník)

1. Předmět smlouvy
Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje dodat Zákazníkovi následující Služby a Zákazník se zavazuje za tyto uvedené Služby platit následující sjednané ceny:
Název

Popis

Fiber Start

100 Mbit

Cena bez DPH DPH

Cena vč. DPH

299.17 Kč 21%

362.00 Kč

Zúčtovací období: měsíčně
Způsob platby - převodem na účet.
Rychlost u datových služeb v Mbps s agregací 1:10 na bezdrátové síti a 1:1 na optické síti. Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých, platbu proveďte včetně
DPH 21%.

2. Platební příkaz
První příkaz dne: 03.07.2019
Částka: 362.00
Číslo účtu: 1229812028/5500
Variabilní symbol: 192168210

3. Práva a povinnosti smluvních stran
Na poskytované Služby vymezené Smlouvou a přílohami se pro obě smluvní strany vztahují ustanovení platných Všeobecných podmínek, pokud nebyly touto Smlouvou
dohodnuty jiné podmínky.

4. Trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Poskytovatel i Zákazník, se zavazují plnit tuto smlouvu nejméně v délce 24 měsíců. Možnost výpovědi této smlouvy stejně jako délka
výpovědní lhůty jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách poskytování služby.

5. Závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování Služby. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, dle jejich svobodné vůle,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. Zákazník podpisem Smlouvy stvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh, s jejich
zněním se seznámil.
Zákazník má od Poskytovatele dlouhodobě pronajaté zařízení: ...........
Ve Rtyni v Podkrkonoší dne 20.06.2019
Poskytovatel zastoupen

Zákazník zastoupen

