Smlouva o poskytování
služeb v oblasti
přenosu dat číslo :
1.Smluvní strany
1.1.poskytovatel služby fracomp-net
František Pech Rovečné 120 Rovečné 592 65 IČO 75945037 DIČ CZ8009103509

1.2.uživatel služby základní informace o uživateli
Obchodní jméno/příjmení
a jméno

461228/083

IČO/Rodné číslo

Fakturační adresa (ulice)

DIC

PSČ a obec

Statutární zástupce

Koresp. adresa (liší-li se)

Kontaktní osoba

PSČ a obec

Kontaktní telefon

Telofon

Kontaktní E-mail

E-Mail

Obchodní rejstřík veden

Číslo účtu/kod banky

Ze dne:

Oddíl:

Vložka:

2.Registrační údaje a předmět smlouvy
2.1.Rychlost služby
2.2. Cena za měsíc užívání služby : _____Kč včetně DPH ceník internet 2021
Rychlost uvedená v bodu 2.1 je rychlost maximální,inzerovaná, nikoliv garantovaná.Další informace je možné najít na
stránkách fracomp.cz kde je uvedený kompletní ceník.
Služba nemá omezené množství přenesených dat.Poskytovatel je oprávněn regulovat službu uživatelům s provozem
významně převyšujícím průměrné využívání služby například při detekci možnosti zavirovaného počítače či zařízení na
straně zákazníka. Poskytovatel může pozastavit přístup ke službě uživatelům, jejiž chování indikuje využívání
technických prostředků k obcházení podmínek užívání služby či ukazuje na sdílení připojení s třetími osobami mimo
členy domácnosti.

2.3.Platební podmínky
Způsob platby/Způsob fakturace

Hotově - převodem

Způsob zasílání faktur

Elektronicky - poštou (účtován poplatek poštovného)

3.Služba je zpoplatněna těmito poplatky
a)jednorázový poplatek za instalaci služby ____Kč smlova se uzavírá na dobu ____ měsíců
b) pravidelná měsíční-roční platba za službu uvedena v bodu 2.2

4.Doba trvání smlouvy
Smlouva se ujednává na dobu určitou _____ měsíců nebo dobu neurčitou od následujícího měsíce po zřízení služby.U
smlouvy na dobu určitou po jejím uplynutí přechází automaticky na dobu neurčitou.U smlouvy na dobu neurčitou je
výpovědní lhůta 2 měsíce.

Ceny jsou uvedeny s DPH.Nejsme plátci DPH.
Nedílnou součásti této smlouvy jsou : ceník který je ke stažení na www.fracomp.cz/download a obchodní podmínky,
kdy co není uvedené se řídí podle platné legislativy České Republiky dále pak předávací protokol.
V ________________ , dne ________20__

…........................................................
poskytovatel

…....................................................
uživatel

Předávací protokol ke smlouvě číslo:................
Tento předávací protokol slouží jako smlouva o smlouvě budoucí na jejímž základě bude vyhotovena smlouva mezi
poskytovatelem a uživatelem.
Informace o uživateli(vyplní se při instalaci zařízení u zákazíka ve dvojím vyhotovení)
Jméno
Příjmení
Adresa Ulice Obec PSČ
Fakturační adresa /sídlo firmy (nevyplnuje se je-li totožná )
Telefon /fax
E-Mail
IČO / DIČ / Rodné číslo

/

Název tarifního programu (rychlost v kbit/s)

/

Doba trvání smlouvy /forma placení

/

Cena za zřízení služby /cena tarifního programu

/

To co nelze zařadit / doplňující informace všeho druhu

Instalované zařízení:
Název zařízení
MAC Adresa zařízení
Sítová karta /MAC adresa je-li karta použita

Nastavení sítě:
SSID (název sítě)
Použité šifrování

ANO

Klíč je-li použit
IP Adresa
Maska sítě
Výchozí brána
DNS 1
DNS 2
Instalaci provedl a předvedl funkčnost linky

Instalaci převzal po předvedení funkčnosti linky

Dne

Dne

V

.....................................................................
Razítko podpis

V

….........................................................................
Svým podpisem stvrzuji funkčnost linky a sjednání
smlouvy dle předávacího protokolu.

