Smlouva o poskytování služby přístupu k síti internet
Technik RadbuzaNet:

Datum instalace:

Zákaznické číslo(VS):

Heslo do UR:

Přidělená IP adresa:

Zákazník (jméno a příjmení nebo název):

Datum narození nebo IČ:

E-mail:

Telefon:

Adresa instalace služby:

Záznamy RadbuzaNet:

Fakturační adresa (plus DIČ):

Způsob odběru služby:
zásuvka LAN / přijímací zařízení

Tarif:
☐
☐
☐
☐

Cena / měsíc vč. DPH: Pravidelná fakturace služby od:
10(agregace 1:3)
50Mb (agregace 1:3)
100Mb (agregace 1:6)
250Mb (agregace 1:9)

Kč

Fakturační období:
roční / půlroční / čtvrtletní / měsíční

Poskytovatel, firma RadbuzaNet s.r.o. Bezručova 780, Stod 33301, IČ: 24839248, bankovní spojení 2100337363 / 2010, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 26407, se tímto zavazuje, že umožní uživateli přístup
k počítačové síti internet a to za podmínek definovaných touto smlouvou a účinnými obecnými obchodními podmínkami
poskytovatele (dále jen: „OOP“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou uživateli dostupné online na internetových
stránkách poskytovatele http://www.radbuza.net
Zákazník se tímto zavazuje, že bude za poskytnutou službu řádně a včas platit sjednanou cenu.
Počátek poskytování služby byl sjednán ode dne, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém tuto smlouvu podepsala poslední
ze smluvních stran a sjednává se na dobu neurčitou, s výpovědní dobou jeden měsíc, přičemž výpovědní doba počne běžet prvním
dnem kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně písemná
výpověď řádně doručena.
Případné poruchy hlaste na telefonní číslo Hotline

371 140 290 která je vám k dispozici 7 dní v týdnu od 8.00 do 20.00 hod.

Sjednanou cenu se uživatel zavazuje hradit:
 měsíčně předem, za nadcházející kalendářní měsíc,
 formou předplatného na dobu 6 měsíců – instalace 0,– Kč,
 formou předplatného na dobu 12 měsíců – instalace 0,– Kč (sleva 10%),
heslo:

WiFi router OEM 2.4GHz

typ:

Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují podpisem smlouvy, že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty
mezi stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že s nimi souhlasí, na důkaz čehož
připojují své podpisy.
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