Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb

LBnet.cz, Ing. Věra Brátová Kmenový list smlouvy
Ev idenční číslo smlouv y :

0

Účastník

Poskytovatel

Smlouv a uzav řená mezi smluv ními stranami:
Ing. Věra Brátová - LBnet.cz
IČ: 86691902, DIČ: CZ495420051, Bankov ní spojení: Komerční Banka, č.účtu: 78-8890900217/0100 v edený v měně CZK
Michalem Brátem
Zastoupená:
Ing. Jan Ry šlav ý
Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy z titulu své funkce/ na základě plné moci:

(dále jen Posky tov atel)

Jméno:
Město:

Bytem:

Ulice:

Číslo:

PSČ:

1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Účastníkovi telekomunikační služby specifikované v přílohách k této smlouvě („Specifikace přípojky") a za podmínek stanovených touto smlouvou. Účastník se zavazuje
za tyto služby platit ve prospěch Poskytovatele ceny v souladu s Ceníkem telekomunikačních služeb poskytovatele (dále jen „Ceník"), který je nedílnou součástí této smlouvy, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto
jinak.
2) Smluvní strany se zavazují, nestanoví-li tato smlouva jinak, dodržovat všechny ustanovení „Specifikace přípojky",„Všeobecných podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb" (dále jen „VP"), „Provozních podmínek"
a „Ceníku", které jsou pro obě strany při plnění této smlouvy závazné.

Doba trvání s m louvy:
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2měsíce.
Poskytovatel bude Účastníkovi za poskytované služby účtovat ceny dle Ceníku, není-li dohodnuto jinak.
Paušální měsíční cena, za používání služby:
položka č.
název služby
Rychlost (Stahování/Odesílání)

IP adre sy:

počet

cena v Kč vč. 21% DPH

SMTP.LBnet.cz

SMTP se rve r:
DNS s e rver:

Mas ka s ítě :

MAC adre sy:

Výchozí brána:
WWW v LBnet.cz:

Bankovním převodem z běžného účtu. Platba je prováděna vždy do 20. dne aktuálního měsíce.
78-8890900217/0100
0
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Účastník se zavazuje při úhradě služeb bezhotovostním platebním stykem uvádět vždy číslo smlouvy jako variabilní symbol. Vyúčtování telekomunikačních služeb je splatné po ukončení zúčtovacího období, ve kterém byly
tyto služby poskytnuty. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc. Poskytovatel má právo vymáhat nezaplacené úhrady s tím, že dlužné částky se zvyšují o náklady s tímto vymáháním spojené. Účastník se zavazuje, že na
výzvu Poskytovatele uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, minimálně však 100Kč.

Adresa připojení

Způsob
platby

Em ail v LBnet.cz:

Platební
podmínky

Specifikace přípojky

Ceník, cena, služba

Doba

Předmět
Smlouvy

Datum narození:

Město:

PSČ:

Podlaží:

Ulice:

Číslo domu:

Místnost:

Fax:

Email:

Mobil:

Pev ná:

Kontakty

Ustanovení

Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy ve znění jejich dodatků jsou její přílohy, kterými jsou:
Všeobecné podmínky pro posky tov ání telekomunikačních služeb uv edené v elektronické podobě na http://www.LBnet.cz/ostatni/vseobecne.htm
Prov ozní podmínky uv edené v elektronické podobě na http://www.LBnet.cz/ostatni/prov ozni.htm

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, dle jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Zákazník podpisem Smlouvy stvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejich příloh, s jejich zněním se seznámil.

Kontak tní inform ace :
Ruprechtická 765
460 01 Liberec
Email: Info@LBnet.cz
Tel: +420 484 800 800

Podpis

Podepsáno v

Liberci

Poruchy:
Technická podpora
+420 774 007 100
Email: admin@LBnet.cz

Obchodní zále žitosti:
Ing. Jan Ryšlavý
+420 737 365 458
Email: Jan_Ryslavy@LBnet.cz

den

měsíc

Oprávněný zástupce Poskytovatele:
Jméno: Ing. Jan Ry šlav ý

Účastník:
Jméno:

Podpis:

Podpis:

rok

