
Smlouva o poskytování připojení k internetu

Číslo smlouvy: XXXXXXXX

uzavřená mezi firmou
KH KONVERT s.r.o., 697 01 Kyjov, Jungmannova 499 IČ: 64510310, DIČ: CZ64510310

dále jen poskytovatel

a

Celé jméno / název firmy: Novák Jan
Fakturační adresa: Novák Jan, Jindřišská 16 , 11150 Praha1
Adresa přípojky: , , 
Domácí zákazník:
Číslo OP:
Datum narození:  

Firemní zákazník:
IČ:
DIČ:  

Telefon: 600123456789, E-mail: jan.novak@domena.cz

dále jen uživatel

Druh a rozsah poskytovaných služeb

Přístup do datové sítě KHNET je proveden homologovaným zařízením pracujícím na frekvenci 5 GHz
nebo strukturovanou datovou kabeláží, IP adresa přidělená klientovi je vnitřní IP adresou sítě.
Přenesená data v ceně - nejsou omezena. Všechny ceny jsou včetně 21% DPH.

Název a specifikace poskytované služby
Tarif / služba: BASIC-WIFI
Cena včetně DPH: 350.00Kč

Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

V případě připojení pomocí bezdrátového pojítka, je zařízení domácímu/rezidentnímu uživateli po
celou dobu trvání smlouvy zapůjčeno. Při ukončení smlouvy je uživatel povinen pronajaté zařízení ve
funkčním, nepoškozeném a kompletním stavu vrátit poskytovateli.
Při poškození či nevrácení pronajatého zařízení je uživatel povinen uhradit jeho plnou cenu ve výši
2500,- poskytovateli.
Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla
výpověď v písemné podobě doručena poskytovateli. Za písemnou výpověď se počítá i výpověď
odeslaná emailem z elektronické adresy uživatele, vyplněnou v této smlouvě.

Platební údaje

Měsíční poplatky uživatel hradí na účet poskytovatele pod specifickým symbolem, kterým je číslo



smlouvy nebo v hotovosti na pobočce poskytovatele na adrese: Jungmannova 499, 697 01 Kyjov,
budova OD Centrum("SKleňák"), 3.patro, kancelář č.319.

Číslo účtu: 3824543001/5500 Raiffaisen Bank a.s.
Specifický symbol platby: XXXXXXXX

Úhrada musí být provedena nejpozději ke dni splatnosti účtované částky, jinak je uživatel v prodlení
s placením. V případě nezaplacení faktury 10 dnů po termínu splatnosti, může být uživatel písemně
vyzván upomínkou na adresu dle smlouvy k neprodlenému zaplacení závazků vůči poskytovateli.
Cena této upomínky je 150,- Kč a bude fakturována v následujícím měsíci. Pokud ani po 20 dnech od
splatnosti faktury nebudou všechny pohledávky uživatelem uhrazeny, může poskytovatel přerušit
provoz poskytovaných internetových služeb. Poskytované služby budou obnoveny v plném rozsahu po
zaplacení všech dlužných částek.

Hlášení poruch a závad:

Doba pro zahájení opravy od nahlášení závady nepřekročí 48 hodin. Telefonní číslo pro hlášení
poruch: +420 515 536 613, E-mail pro nahlášení závady: podpora@khkonvert.cz
E-mail pro ostatní dotazy: info@khkonvert.cz

Závěrečná ustanovení:

Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s všeobecnými podmínkami
poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované
technické parametry koncových zařízení uživatele připojovaných ke koncovému místu, se způsobem
užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad, uplatňováním práv z
odpovědnosti za vady a souhlasí s nimi.

Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a její účinnost je dnem zpřístupnění k síti
internet.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a uživatel jeden.

V .................... dne: ...............

Za poskytovatele:
Ing. Patrik Račanský

 

Za uživatele:


