Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.: 999999999
Uzavřená mezi smluvními stranami

A. Účastník

B. Poskytovatel

Obchodní firma / jméno a příjmení

Společnost
Ing. Ladislav Rudolf, rudolf-net.cz

IČ / rodné číslo

IČ
72807121

DIČ

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném:

DIČ
CZ8005173143

Místo podnikání
Bukovice 5, Police nad Metují 1, PSČ 549 54

Sídlem/místem podnikání/bydlištěm v ulici
Město

PSČ

Zastoupený/á („Oprávněný zástupce“)

Zastoupený/á („Oprávněný zástupce“)
Ing. Ladislav Rudolf

Telefon

Telefon
+420491614614

E-mail
info@rudolf-net.cz

Pozice
majitel

E-mail
info@rudolf-net.cz

Místo kde bude služba zřízena (dále jen „Objekt“)
,
Fakturační adresa:
,
Bankovní spojení:

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu:

Číslo účtu: 151616945/0600

Přehled služeb
Název služby

Cena
Bez DPH
399,17 Kč

Internet - Air 50M

Množství
1,00

Cena celkem
Bez DPH
399,17 Kč

DPH
21%

Cena celkem
S DPH
483,00 Kč

Více informací o službách naleznete v sekci Specifikace služby na konci smlouvy
Parametry nastavení přístupu na www.rudolf-net.cz klientská sekce
Login:
Heslo:

999999999

V klientské sekci rudolf-net.cz naleznete přehled vašich služeb a jejich nastavení

1/3

1. Předmět Smlouvy
Na základě této smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací Internet („Smlouva“) se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi
službu elektronických komunikací Internet („Služba“) a Účastník se zavazuje platit Poskytovateli cenu za poskytování Služby.
Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy („Specifikace služby - příloha smlouvy“),
stanoveny v níže uvedených dokumentech a), b), c) a d) („Dokumenty“). V případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty mají přednost ustanovení
Smlouvy, resp. jejích dodatků. V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:
a) Specifikace služby („Specifikace“), novější Specifikace má přednost před původní
b) Všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) viz www.rudolf-net.cz/vop
c) Popis Služby na aktuálních www stránkách Poskytovatele viz www.rudolf-net.cz
d) Technická specifikace viz www.rudolf-net.cz/technickespecifikace

2. Cena a její splatnost
Cena za Službu, platná ke dni účinnosti této Smlouvy, je uvedena ve Specifikaci a je splatná do desátého dne daného měsíce formou trvalého,
bankovního příkazu složenkou nebo jinou formou bezhotovostního platebního styku na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě.
Úhradu provádějte prosím vždy nejpozději do 10. dne v daném měsíci bezhotovostním převodem:
číslo účtu:
variabilní symbol:
konstatní symbol:
částka k úhradě:

151616945 / 0600
999999999 (číslo smlouvy bez mezer)
0308
483,00 Kč

V případě, že bude Účastník více jak 30 dní v prodlení s platbou, má provozovatel právo dočasně pozastavit poskytování Služby.
Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury telekomunikační sítě. Uživatel má z tohoto důvodu právo Smlouvu písemně ukončit v souladu s
Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb.

3. Zařízení sloužící k poskytování služeb elektronických komunikací
Veškeré vybavení na objektu účastníka sloužící k plnění této smlouvy je majetkem poskytovatele

4. Závěrečná ustanovení
4.1

Číslované dodatky ke Smlouvě budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze
písemně. Další služby, nebo změny stávajících služeb, zabezpečované Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou vyplnění
nové Specifikace. Po akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí této Smlouvy.

4.2

Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se:
a) Specifikací služby.
b) Všeobecnými podmínkami.

4.3

Tato Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami, smlouva je účinná dnem podpisu.

4.4

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Výpovědní doba činí 30 dní a počíná následujícím dnem ode dne doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být písemná a musí být
doručena druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

4.5

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží Účastník a jedno vyhotovení Poskytovatel

4.6

Smluvní vztah vzniká ke dni 1.1.2021

V Náchodě dne 1.1.2021

V Náchodě dne 1.1.2021

........................................................
oprávněný zástupce Účastníka
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Příloha č. 1) Specifikace služeb
Specifikace služby - Internet - Air 50M
Název služby a cena
Tarif:
Cena bez DPH:
Množství:
Celkem bez DPH:
Cena celkem včetně DPH 21%:

Internet - Air 50M
399,17 Kč
1,00
399,17 Kč
483,00 Kč

Obecné informace
Download / upload
Adresa přípojky

50M / 4M
,

Přidělené adresy WAN zařízení
MAC:
IP adresa:
Brána GW:
Maska podsítě:
DNS:

193.138.152.1 (hlavní), 193.138.152.10 (záložní)

Technická specifikace
Typ rozhraní:
Technická specifikace:
Typ konektoru:

10BASE-T, 100BASE-T, 1000Base-T, 1000 Base-Tx
IEEE 802.3
RJ45

Zařízení sloužící k poskytování služeb elektronických komunikací

Nastavení odchozího poštovního serveru pro Outlook, Outlook express, Thunderbird apod. (smtp server)
SMTP:

mail.rudolf-net.cz
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