INTERNET – TELEVIZE - VOLÁNÍ

WWW.KBNET.CZ

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
uzavřená podle zákona č.89/2012 S. a dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy:

Datum připojení:

(přiděluje Klientské centrum)

mezi kbNET Pavel Bobrik, Budínek 4, PSČ 263 01 Svaté Pole, IČ 71709614, DIČ CZ8407041126, zapsaná
v živnostenském rejstříku MěÚ Dobříš – OŽÚ dle §71 odst. 2 živnostenského zákona č. 455/991 sb. dne 19. 11. 2003, (dále jen poskytovatel)
a Uživatelem (adresa trvalého bydliště), kterým je
Titul

Příjmení / Obchodní název*

Jméno

číslo OP/ pas / IČ*

Ulice, číslo popisné / číslo bytu

Telefon

PSČ

Obec

E-mail

Stát

Datum narození / Zástupce společnosti*

Přidělený e-mail

DIČ

Místo instalace (pokud je odlišné od adresy uživatele)
Ulice, číslo

PSČ / Obec

Zasílací adresa (pokud je odlišná od adresy uživatele)
Ulice, číslo

PSČ / Obec

Objednané služby:
1. Informace o použitém zařízení a nastavené rychlosti, technologii, agregaci a pronájmu
Typ připojení: BEZDRÁTOVÉ- KABELOVÉ

Technologie ( a/b/g/n): 2,4GHz ( b / g ) - 5 GH (a/n)

Název rychlostního tarifu:
Akcelerace
Rychlost
Agregace:

Download
kbit/s

kbit/s

1:1 – 1:3 – 1:4 – 1:6 – 1:8 – 1:10

Pronájem/Výpůjčka zařízení:

□ ANO

Upload
kbit/s

Naměřená rychlost:

□NE

Otevřít SMTP port:

kbit/s

□ANO

□ NE

2. Informace o ceně za poskytované datové služby a o způsobu platby:
Cena za službu bez / s*DPH/měsíc: Cena za veřejnou IP bez DPH/měsíc: Sleva z ceny za službu:
Vyúčtování:  □ elektronicky

Způsob platby: □ trvalý příkaz

□ poštou

□ převodem □ Jiný:

□ nezasílat

3. Hlasové služby VoIP:

□ nové číslo
□ převod čísla

□ ANO

□ NE

□ ANO

□ NE

Interval platby:
□ 1□ 3 □ 6 □ 12 měsíců

číslo:
číslo:

4. Registrace IP TV:

** registrace IP TV možná pouze k vybraným rychlostním tarifům
Účet číslo: 107-3767190237/0100

klientské centrum: +420 725 064 440

technická podpora: +420 721 666 302

INTERNET – TELEVIZE - VOLÁNÍ

WWW.KBNET.CZ

5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že minimální doba užívání je:

□

NEURČENA

□ 6 MĚSÍCŮ □ 12 MĚSÍCŮ □ 24 MĚSÍCŮ

□ 36 MĚSÍCŮ

6. Kauce

□ Kauce se nevyžaduje.
□ Uživatel se zavazuje uhradit Poskytovateli při uzavření smlouvy, k zajištění veškerých nároků Poskytovatele
z tohoto smluvního vztahu, kauci ve výši ……………..… Kč, (slovy:…………………………………….. Kč)
v hotovosti.
Poskytovatel je kdykoli oprávněn své pohledávky vůči Uživateli, ať již z nedoplatku za poskytnuté služby, jakož
i jiné pohledávky podle této smlouvy, krýt čerpáním složené kauce.
Poskytovatel se zavazuje, že po skončení smlouvy vrátí do 15 dnů Uživateli kauci, za předpokladu, že Uživatel
splnil všechny závazky z této smlouvy.
Uživatel prohlašuje, že








je seznámen se specifikací objednaných služeb a Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále také „Všeobecných podmínek“), tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí této
smlouvy a zavazuje se Všeobecné podmínky a pravidla v nich uvedená dodržovat,
uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 11 Všeobecných podmínek,
byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro příjem objednaných služeb,
byl seznámen s možností odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele, a to do
14 dnů od jejího uzavření formou písemného odstoupení doručeného Poskytovateli,
bude kabel od venkovní jednotky (modemu) odpojovat ze zásuvky POE napáječe v případě hrozící bouřky, čímž se
vyloučí možné poškození napáječe a dalších zařízení přepětím, které se může vyskytnout na kabelu vedoucího od
venkovního modemu,
má platnou revizi na zásuvku, do které je modem připojen pro příjem Internetu,
souhlasí s místem antény, kabelů a modemu a je si vědom možných rizik (úder blesku, vítr apod.), které nemůže
Poskytovatel ovlivnit a za jejichž následky nemůže nést a nenese odpovědnost.

Zvláštní ujednání:

_______________________________________________________________________________________
V……………….., dne ………………..…..

V……………….., dne …..………………..

___________________________________

___________________________________

Podpis Poskytovatele

Podpis Uživatele

V……………….., dne ………………..…..

_________________________________________________
Podpis oprávněného zástupce poskytovatele
(montážní firma)
Účet číslo: 107-3767190237/0100

klientské centrum: +420 725 064 440

*nehodící se škrtněte
technická podpora: +420 721 666 302

