www.M-Site.cz

email:info@m-site.cz

Smlouva číslo:

První platba:

Fakturační údaje:ČÚ:236020841/0300
Provozovatel:

VS:

Milan Šeliga
Na Obci 64
503 02 Předměřice nad Labem
E-mail:
info@m-site.cz
Telefon:
737800378;
IČ:
75966018
Nejsme plátci DPH

dne:
(nutno vyplnit na příkaz k úhradě)
Zákazník:
Adresa:
E-mail:
Telefon:
IČ:

DIČ:

Služba:Internet HOME 24m Download 6Mb/s,Upload 1Mb/s.Cena 360.-Kč

SMLOUVU O PŘIPOJENÍ DO INTERNETU
I.Předmět smlouvy
a) Touto smlouvou se zavazuje poskytovatel zajistit pro zákazníka neomezené bezdrátové připojení k internetu a zákazník se zavazuje zaplatit mu za
to úplatu.Dodávka služeb popsaných v záhlaví smlouvy bude prováděna prostřednictvím bezdrátové sítě M-Site.

II.Práva a povinnosti poskytovatele
a) Poskytovatel je povinen zdržet se jakéhokoli monitorování přepravovaných dat nad rámec nutný k zajištění provozu serveru. Je povinen zajistit
nepřetržitý provoz bezdrátového uzlu spravovaného poskytovatelem, vyjma výpadků potřebných k ůdržbě zařízení.

III.Povinnosti zákazníka
a) Za služby poskytované dle čl. I. této smlouvy je zákazník povinen platit měsíčně paušální poplatek 330.-Kč s DPH.
b) Částku podle bodu a) je zákazník povinen zaplatit do 15-tého dne měsíce na účet poskytovatele 23602084/0300.
c) Zákazník se zavazuje, že nebude žádným způsobem zasahovat do konfigurace zařízení, zejména pak připojovat další PC do sítě M-Site bez
souhlasu poskytovatele. Za připojení jednoho až pěti PC v rámci domácnosti je účtován jeden paušální poplatek. Služba nesmí být poskytnuta třetí
straně.
d) Zákazník se zavazuje chránit zařízení, které je majetkem M-Site, před poškozením a neodbornou manipulací.

IV. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy
a) Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu a to i elektronicky. Výpovědní doba je jeden měsíc a počne běžet v měsíci
následujícím po doručení písemné výpovědi.
b) Účastníci této smlouvy se také dohodli na oprávnění poskytovatele odstoupi od smlouvy v případě prodlení zákazníka s placením jakékoli platby,
kterou bude účtována cena služby dle čl. III. Písm. a) shora.

V. Servisní podmínky
a) Zákazník je povinen uhradit poskytovateli veškeré náklady spojené se servisním zásahem, který byl zákazníkem požadován bezdůvodně.
b) Zákazník bere na vědomí, že při prodlení s placením mu může být od počátku prodlení omezen, případně znemožněn přístup k síti.
c) Obě strany se dohodly, že hlášení poruch a sdělování dalších důležitých skutečností souvisejících s touto smlouvou bude bez zbytečného odkladu
prováděno e-mailem: info@m-site.cz, poštou: Milan Šeliga, Na Obci 64, Předměřice nad Labem 503 02, nebo Tel: 737800378

VI. Společná a závěrečná ustanovení
a) Dle dohody účastníků této smlouvy se vztahy vzniklé z této smlouvy řídí zákoníkem a platným právním řádem České Republiky.
b) Případné změny a doplňky této smlouvy musí být účastníky sjednány písemně.
c) Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

----------------------Provozovatel

----------------------Zákazník

