Smlouva o připojení
mezi

Číslo smlouvy/Klientské číslo/Specifický a Variabilní symbol

Poskytovatelem: Vladislav Heczko, 739 81, Milíkov 96, IČ: 732 30 014, DIČ: CZ680462830, č. účtu: 86-5784340267/0100
a

Účastníkem:
Příjmení, jméno, titul (nebo obchodní jméno):

Právní forma:

Ulice:

Číslo:

IČO (nebo číslo OP):

DIČ:

Datum narozeni:

E-mail:

Obec:

PSČ:
Bankovní spojení:

/

Mobil: +420

Statutární orgán (vyplňuje jen právnická osoba):

Telefon/mobil: +420

Technický kontakt: +420

E-mail:

Adresát – adresa zasílaní písemností, vyúčtování a upomínek (vyplňuje se jen v případě, jestli je jiná jako adresa uživatele, resp. uživatel využívá P.O.BOX)
Příjmení, jméno, titul (nebo obchodní jméno):
Ulice:

P. O. BOX:
Číslo:

Obec:

PSČ:

Číslo:

Obec:

PSČ:

E-mail:

Adresa umístění koncového zařízení
Příjmení, jméno, titul (nebo obchodní jméno):
Ulice:
1. Předmět
smlouvy

2. Předání služby

Telefon:
Poschodí/č. bytu:

Účastník objednává u Poskytovatele telekomunikační služby BESKYDNET podle dokumentu „Všeobecné podmínky poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací Vladislav Heczko, 739 81 Milíkov č. 96, IČ: 73230014, DIČ: CZ680462830 “ jež včetně
příloh tvoří nedělitelnou součást této objednávky – smlouvy. Podpisem této smlouvy Účastník potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami
Poskytovatele nacházející se na internetové adrese www.beskydnet.cz, souhlasí s nimi a přijímá je bez výhrad.
Poskytovatel při podpisu této smlouvy odevzdává Účastníkovi do užívaní níže uvedená koncová zařízení (dále jen „zařízení“). Nenamítne-li Účastník do 3
dnů od podpisu této smlouvy Poskytovateli jejich funkčnosti (koncová zařízení), platí, že koncová zařízení byly řádně a bezvýhradně předána a služby
řádně zahájeny a poskytnuty a předány Účastníkovi dnem jejich odevzdáni a zahájení Účastníkovi.
V případě že poskytovatel neodevzdá a nezahájí s poskytováním služby při podpisu této smlouvy, zavazuje se odevzdat Účastníkovi do užívání níže
uvedené koncové zařízení a poskytování služeb zahájit podle této smlouvy nejpozději do 30 dnů od jejího podpisu.
Odevzdání a převzetí koncového zařízení a služeb Účastník potvrdí poskytovateli podpisem této smlouvy.

3. Parametry připojení
IP adresa:

Maska:

DNS 1:

DNS 2:

255.255.255.

Brána:
SMTP:

smtp.beskydnet.cz – pouze ze sítě BeskydNet !

4. Poskytovaná služba
Rychlost připojení:

Mb/s

Veřejná IP:

Doba poskytnutí služby

Doba neurčitá

Vázanost měsíců

Ostatní:

Instalovaná zařízení:

CZK s DPH Poznámky:

Měsíční poplatek:

5. Způsob platby

6. Závěrečné
ustanovení

Cenu za poskytnuté služby Účastník hradí měsíčně po poskytnutí služby na účet poskytovatele vždy do 7. dne následujícího měsíce po poskytnutí služby,
a to na základě podmínek této smlouvy. Instalační poplatek uhradí uživatel v hotovosti nebo na účet montážní firmy bezprostředně po instalaci zařízení
a spuštění příslušné služby, a to nejpozději do 7 dnů od instalace. V cenách nejsou zahrnuty poplatky např.: poštovné, balné.
Všechny oznámení a faktury tykající se poskytované služby si může uživatel prohlížet a stahovat v elektronické podobě na internetové stránce
http://support.beskydnet.cz. Uživatelské jméno je číslo smlouvy uživatele a heslo je 1234. Toto heslo je uživatel povinen změnit po prvním přihlášení do
systému kvůli ochraně osobních údajů. V uživatelském profilu si může uživatel upravovat osobní údaje. Po přihlášení uživatel najde fakturu za dané
zúčtovací období v elektronické formě.
Účastník, jež je spotřebitelem, tímto výslovně požaduje ve smyslu ustanovení § 1834 zák. č. 89/2012 Sb občanský zákoník, aby Poskytovatel
bezodkladně zahájil a začal s poskytováním sjednaných Služeb a před uplynutím lhůty uvedené v ustanovení § 1829 a následující zák. č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník. Účastník, jež je spotřebiteme, tímto prohlašuje, že byl poučen poskytovatelem ve smyslu ustanovení § 1829, § 1834 a 1837 zák. č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, což stvrzje svým níže uvedeným podpisem.
Tato smlouva je uzavřená na základě objednávky Účastníka a potvrzení jejího přijetí – akceptace poskytovatelem; nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, ze kterých jedno je určené pro Účastníka a dvě pro poskytovatele.

Přílohy – tvořící neoddělitelnou součást smlouvy o připojení:
Místo a datum:

Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb BESKYDNET
.

Zastoupený:

.201__

Místo a datum:
Zastoupený:

Podpis a razítko

.

.201__

Vladislav Heczko / Petr Navrátil / Martin Danel

Podpis a razítko

VER. 201302-26

Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení č. ………………………
Nastavení Trvalého příkazu:
Platby zasílejte na účet č. 86‐5784340267/0100
Variabilní a Specifický symbol = číslo smlouvy
Částka: __________ Kč s DPH
Termín 1 platby: _______________ .201__
Přístup do klientské zóny:
Adresa: http://www.beskydnet.cz
Uživatel: Číslo smlouvy/Variabilní symbol
Heslo: Přednastavené heslo je 1234, po přihlašení si jej změnte
Fakturace:
Faktury a další informace naleznete v klientské zóně na www.beskydnet.cz
Splatnost faktur je 14 dni od data vystavení. Termín splatnosti se rozumí připsání částky na náš účet.
Nastavení lokálního WIFI Routeru:
Název sítě (ssid): ___________________
Síťový klíč: ___________________
IP Adresy: DHCP ANO / NE
V případě, že Vám přestane fungovat internet, vyzkoušejte vypnout na několik vteřin přijímací zařízení a veškerá
zařízení, která souvisí s příjmem internetu (switch, router,wifi apod.). Přibližně po 2 – 5 minutách vyzkoušejte,
jestli internet nezačal fungovat.
Jestli předcházející postup nepomohl, kontaktujte linku technické podpory 777 493 193 / 777 493 194 v
pracovních dnech PO‐PA 8‐16 (preferujeme SMS ), mimo tuto dobu jen SMS.
Záruka se nevztahuje na závady a škodu způsobenou na zařízení uživatelem, třetí stranou nebo přírodními vlivy a
to jak přímo či nepřímo (např. bouřka, přepětí v síti, povodeň, požár apod.), přičemž náklady na opravu/výměnu
takto poškozených zařízení či jejich částí hradí uživatel. Poskytovatel dále nezodpovídá za nedostupnost služby
vlivem špatného technického stavu uživatelova PC.

Místo a datum:

.

Zastoupený:

.201__

Místo a datum:
Zastoupený:

Podpis a razítko

.
Vladislav Heczko / Petr Navrátil / Martin Danel

Podpis a razítko

.201__

