
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Připojení na síť Internet je služba umožňující Účastníkovi odebírat za úplatu IT konektivitu na koncovém
bodě prostřednictvím síťových služeb řízených sítí doubrava.net. Smlouva se uzavírá na 24 měsíců. Po té
smlouva přechází na dobu neurčitou.

II. POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Název služby Cena bez DPH 21% DPH Celkem s DPH

STANDARD 30M 297,52 Kč 62,48 Kč 360 Kč

Měsíčně bude placeno 360,- Kč s DPH na číslo účtu 2300396878/2010.  Variabilní symbol = 102Z20XY.
Splatnost  do  15.  dne vybraného  období.  Pro  paušál  do  900,-  Kč  měsíčně  platí  servisní  zásahy  do  3
pracovních dní od nahlášení poruchy a pro paušál nad 900,- Kč měsíčně platí servisní zásah do 24 hodin
v pracovní dny. 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Jednotlivé poplatky budou hrazeny na základě této smlouvy převodním příkazem nebo složenkou na účet
poskytovatele. V případě prodlení Účastníka s platbou je Poskytovatel oprávněn požadovat kromě dlužné
částky i  smluvní  pokutu ve výši 0.1% z dlužné částky za každý den prodlení.  Pokud prodlení s platbou
přesáhne  14  dní  vyhrazuje  si  Poskytovatel  právo  omezit  nebo  ukončit  poskytování  dalších  Služeb
Účastníkovi. Doklad bude na vyžádání  zasílán elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu
účastníka. Při zasílání poštou bude přičten poplatek ve výši 25,- Kč na doklad. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž  Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom. Účastník
je seznámen s všeobecnými podmínkami, tarify poskytovatele a souhlasí s výše uvedenými skutečnostmi.
Nedílnou  součástí  této  smlouvy  je  protokol  o  připojení  obsahující  technické  specifikace  přístupu  k síti
doubrava.net a platné Všeobecné podmínky a Ceníku. Smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou a
to dodatky za účasti obou smluvních stran.

V Nákle dne: 01.01.2021

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET
č. smlouvy: XY/202Z variabilní s.: 102Z20XY

která vzniká mezi poskytovatelem:

Jaroslav Doubrava
Náklo 178
783 32 Náklo
IČ: 63327635
DIČ: CZ5805192382

a mezi účastníkem:

Jméno Příjmení
Ulice č.p. 1
PSČ Město 
Tel.:   + 420 123 456 789
Mail:  adresa@email.cz
RČ:    010101/0101

……………………………………..
za účastníka

……………………………………..
za poskytovatele



Protokol o připojení:
technické specifikace smlouvy o připojení k síti internet:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Jaroslav Doubrava
Náklo 178, 783 32 Náklo
IČ: 63327635
DIČ: CZ5805192382 

KONTAKT: TEL.: +420 776 778 173
E-MAIL: servis@doubrava.net
WEB: www.litovel.net

SPECIFIKACE:
Přípojné místo k datové síti:

IP Adresa účastníka:
Odběrné místo:


