SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ID č.:
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů

POSKYTOVATEL

UŽIVATEL

MÍSTO PŘIPOJENÍ

(dále jen poskytovatel)

(údaje dle O.P. nebo VoR)

(pokud se liší od adresy uživatele)

Jméno/název firmy:

Adresa, č. popisné (č. parcely)

Adresa/sídlo:
ANETVM s.r.o.
Náměstí 19/21
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 03642046
info@anetvm.cz, tel.: 773583683
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
Spisová značka C 86043

R.č./ič, dič:
Tel.:
Email:

Korespondenční adresa uživatele:

Fakturační adresa uživatele:

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Dohodnutá služba – připojení k síti internet: 10Ghz, 5Ghz, FTTB
Zapůjčené zařízení:

Dohodnutý tarif:

Max. Rychlost download:

Název:

Mbps

Max rychlost upload:
Minimální úvazek:

Spuštění služby od:

Přidělené IP adresy:
Kč vč. DPH

Měsíční paušál vč. DPH

Mbps

Zřízení služby dne:

Aktivační poplatek:

Agregace:

Souhlas se zasílám obchodních
sdělení

není

6

12

18

24 měsíců jiný:
Platba:

Ano

NE

SSID:

údaje pro platby (číslo účtu, variabilní symbol) jsou uvedeny na fakturách
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Zapůjčené zařízení pokud je uvedeno zůstává ve 100% majetkem výše uvedeného provozovatele.
Zákazníkovi je zakázáno do zapůjčeného zařízení jakkoli zasahovat a měnit jeho konfiguraci. V případě úmyslného
poškození nebo zničení je zákazník povinen uhradit provozovateli cenu zapůjčeného zařízení včetně všech přislušných
nákladů s tím spojených.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc. Pokud je označeno výše, smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou s minimálním úvazkem.
Po vypovězení smlouvy je uživatel povinen umožnit přístup k zařízení a jeho demontáž v co nejkratší možné době. Pokud
tak neučiní, je povinen poskytovateli uhradit aktuální hodnotu zapůjčeného zařízení na základě vystavené faktury.
Podpisem této smlouvy zákazník potvrzuje převzetí služby a zapůjčeného zařízení je-li uvedeno.
Další ujednání neuvedené v této smlouvě se dále řídí podle všeobecných podmínek poskytovatele (umístěné na
internetových stránkách http://www.anetvm.cz/vop080214.pdf) a uživatel podpisem této dohody s nimi v plném rozsahu
souhlasí.

Ve Velkém Meziříčí dne

podpis poskytovatele

podpis uživatele

