SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DATOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Číslo smlouvy:
Obchodní jméno / Název
Titul, jméno, příjmení
Sídlo / Bydliště
IČ /DIČ/Datum narození
Bankovní spojení
Telefon
E-mail
Adresa místa připojení

Město
PSČ

(dále jen "Uživatel")
uzavírá tímto Smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb (dále jen "Smlouva") se společností:

KmNet s.r.o., Oskol 311/41, 767 01 Kroměříž

IČ: 27686779

Tel.: 777 311 161

č.ú.: 2102766639/2700 UniCredit Bank a.s.

e-mail: info@kmnet.cz

DIČ: 27686779

zastoupená
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52038 (dále jen "Poskytovatel")

Předmět Smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli trvalé připojení na síť INTERNET umožňující odebírat Uživateli IT konektivitu na
koncovém bodě prostřednictvím síťových služeb řízených sítí Poskytovatele a Uživatel se zavazuje platit za tuto službu
Poskytovateli úplatu ve sjednané výši.

Rychlost:
Měsíční poplatek:
Zřizovací poplatek:

sdílená
vyhrazená

Mbps
,- Kč
,- Kč

Frekvence placení:

měsíčně
čtvrtletně

Zasílání vyúčtování:

pololetně
ročně

elektronicky na email ZDARMA
Českou poštou
100,- Kč/ vyúčtování

Variabilní symbol: číslo Vaší smlouvy
číslo účtu: 2102766639/2700
Splatnost: předem do 15. dne na dané zúčtovací období
Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH.

Doba trvání smluvního vztahu
Smlouva je uzavřena minimálně na dobu
měsíců. Výpovědní lhůtá činí 30 dní a
započne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpovědní lhůta započne
běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Maska:
IP adresa z DHCP
IP adresa statická
Brána:
DNS1:
DNS2:

Hlášení poruch (po - pá 9:00 - 17:00)

tel.: 724 794 943

Zařízení včetně příslušenství zůstává po celou dobu užívání majetkem Poskytovatele.

Ostatní ujednání:
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytovanání telekomunikačních služeb a
Ceník. Podpisem této smlouvy Uživatel stvrzuje, že obdržel všeobecné podmínky, ceník služeb ve znění
platném ke dni podpisu smlouvy, že se s nimi seznámil stejně jako s jednotlivými ustanoveními smlouvy, a
že s nimi bez výhrad souhlasí. Smlouva má přednost před všeobecnými podmínkami.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Podepsáno v

dne

Uživatel

KmNet s.r.o.

