
Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

číslo smlouvy: 10100612 SP #1/5

1. Smluvní strany

TNtech, s.r.o. TEST TEST

Květná 301 0 0

330 33 Město Touškov 0 nikde

IČO: 291 18 999 dat. narození: 1. 1. 1900

DIČ: CZ29118999

tel.: 373 700 300 tel.: 777 123 456

e-mail: info@tntech.cz e-mail: info@touskov.net

(dále jen poskytovatel) (dále jen uživatel)

2. Obchodně-technické podmínky

2.1 Specifikace služby a platební údaje

Tarif: interní neúčtovaný č. účtu: 2700161824 / 2010

Přenosová kapacita: banka: Fio banka, a.s.

Aktivační poplatek: 0 Kč vč. DPH variabilní symbol: 10100612

Den splatnosti: 1. Měsíční paušál: 0.00 Kč vč. DPH

Adresa přípojky: shodná

2.2 Technická podpora

Zákaznická linka: 373 700 300 / servis@tntech.cz

3. Předmět smlouvy
3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli telekomunikační službu přístupu k síti Internet a další služby, které s tímto připojením

souvisí.

3.2. Uživatel se zavazuje, že za tyto sjednané služby bude platit dohodnutou cenu.

3.3. Služby budou poskytovány v souladu s „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.“ (dále jen VOP) a "Zvláštní obchodní podmínky společnosti TNtech, s.r.o. pro poskytování

veřejně dostupné Služby Internet" (dále jen ZOP), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Aktuální verze všech těchto dokumentů jsou

zároveň jsou dostupné na www.tntech.cz.

3.4. Uživatel se zavazuje uhradit dodavateli jednorázové náklady na zřízení přípojky (aktivační poplatek).

4. Platnost smlouvy
4.1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou stanovenou na 30 dní od dne podání výpovědi.

4.2. Poskytovatel je oprávněn přerušit nebo ukončit poskytování služeb v případě, že uživatel porušuje ustanovení VOP nebo je déle než jeden

měsíc v prodlení s placením za poskytnuté služby.

5. Ostatní ujednání
5.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích.

5.2. Každá odchylka od této smlouvy (kromě VOP) bude závazná, bude-li navzájem písemně odsouhlasena oprávněnými zástupci obou stran a

prohlášena za dodatek této smlouvy.

5.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu

smluvními stranami.

Smlouva uzavřena dne: za poskytovatele: za uživatele:

1. 1. 2018

.................

Ing. Petr Dvořák
jednatel


