Smlouva o poskytování služby SatNET
- připojení k internetu č.
1. Smluvní strany
Poskytovatel služby (dále jen poskytovatel):
firma:
SATAN s.r.o.
adresa:
Maxima Gorkého 112,
541 01 Trutnov
IČO:
06922333
DIČ:
CZ06922333
zapsaný v OŽÚ v Trutnově
zástupce pro věci smluvní:
Ing. Jan Kolář
e-mail:
jan.kolar@satan.cz
zástupce pro věci technické:
Jiří Zeman
e-mail:
admin@satan.cz
č. účtu (FIO):
2601219058 / 2010
INFOLINKA:
608456681

Uživatel služby (dále jen uživatel):
DIČ:
IČO:
datum narození / RČ:
jméno (firma):
adresa:

2. Specifikace objednané služby:
zákaznické číslo (VAR. SYMBOL):
heslo:
tarif:
adresa IP (počítač / router):
další IP:
maska:
výchozí brána:
upřednostňovaný server DNS:
náhradní server DNS:
SMTP server:
intranet (informace pro klienty):
objem přenesených dat:
den aktivace:
fakturovat od:
zkušební provoz:
minimální doba úvazku do:
poznámka ke službě:
podmínka smlouvy:

3. Cena objednané služby:
fakturační období:
měsíční poplatek za službu
včetně doplňkových služeb
a slev:
cena servisních služeb:
150,-- Kč
(za každou započatou ½ hodinu)
cestovné:
8,-- Kč/km
instalační poplatek:
všechny ceny jsou včetně DPH

192.168.0.1
10.10.10.10
smtp.satan.cz
http://info.satan.cz
bez omezení

telefon:
mobil:
e-mail:
č. účtu:
adresa místa připojení:

24 hodin

4. Předmět Smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytování služby časově neomezeného přístupu do sítě internet, možnost využívat veškerých služeb této sítě
prostřednictvím internetové přípojky. Uživatel nesmí poskytovat službu třetím osobám bez souhlasu poskytovatele, pokud není ve smlouvě
uvedeno jinak. Uživatel může službu poskytnout osobám ve společné domácnosti. V případě, že je uživatel firemní zákazník, může tuto službu
poskytnout osobám podílejícím se na jeho podnikání. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb
elektronických komunikací společnosti SATAN s.r.o., Informace o ochraně osobních údajů, protokol o předání služby SatNET a ceník
s popisem služby uveřejněné na stránce www.satan.cz. Informace uvedené v této smlouvě jsou nadřazené informacím ve všeobecných
podmínkách. Uživatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem těchto dokumentů a souhlasí s nimi. Uživatel služby
podpisem této smlouvy stvrzuje, že zajistil souhlas vlastníka nemovitosti k instalaci nutných vedení a zařízení.
5. Měsíční cena:
Za poskytování služby dle této smlouvy se uživatel zavazuje platit poskytovateli paušální měsíční (roční) poplatek, který je stanoven dle
aktuální platných cen uvedených na stránce www.satan.cz, případně dohodou.
6. Doba plnění:
Tato Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zahájení poskytování služby.
Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet doručením výpovědi. Dnem doručení výpovědi se přitom rozumí i den, kdy se zásilka obsahující
výpověď vrátila odesílateli zpět jako nedoručitelná, a to z jakýchkoliv důvodů.
7. Uživatel prohlašuje, že byl obeznámen se všemi ustanoveními této smlouvy včetně jejích nedílných příloh a na důkaz souhlasu se
zněním těchto ustanovení připojuje svůj podpis.
Datum:

Datum:

……………………………………………….
Poskytovatel:

……………………………………………….
Uživatel:
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Protokol o předání služby SatNET- připojení k internetu
příloha ke smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací
č.
Předávající – poskytovatel:
SATAN s.r.o., Maxima Gorkého 112, 541 01 Trutnov
Přebírající – uživatel:
Jméno a příjmení (název firmy) :
Adresa připojení:
Datum montáže a čas spuštění služeb (den zřízení služby):
Zvolený tarif nebo služba:
Měsíční / roční cena:
Aktivační poplatek:
Naměřená rychlost připojení:
Důležité kontaktní údaje
Aktuální informace najdete na http://info.satan.cz
Hlášení poruch:
Tel. č.: 608 456 681
email: admin@satan.cz
- Uživatel tímto potvrzuje převzetí funkční a bezvadné služby dle výše uvedené smlouvy.
- Uživatel dále potvrzuje, že při instalaci nevznikla žádná škoda ani poškození na jeho majetku.
- Uživatel byl seznámen se způsobem napájení instalovaného zařízení a bylo mu vysvětleno, jak a kde se jednotlivá
zařízení restartují.
- Uživatel potvrzuje, že místo určení k montáži antény a způsob přivedení kabelu do bytové jednotky či
nemovitosti jako takové má schváleno vlastníkem nemovitosti.
- Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za výběr místa, které mu uživatel určil k montáži antény.
- Poskytovatel nenese náklady spojené s demontáží nebo předěláním antény na jiné místo.
- Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento protokol tvoří přílohu výše uvedené smlouvy.
- Poznámky:

Uživatel svým podpisem stvrzuje, že v okamžiku předání měla služba parametry uvedené na tomto předávacím
protokolu a že služba byla předávajícím technikem předvedena.

Datum:

Datum:

……………………………………………….
Poskytovatel:

……………………………………………….
Uživatel:
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