SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU
č.
uzavřená podle §262 odst. 1 obchodního zákoníku mezi Poskytovatelem, kterým je
Jiří Tománek
provozovatel sítě Dobříš.NETwork
Komenského nám. 412, 263 01 Dobříš
IČ: 71702814, DIČ: CZ8108061115
bankovní účet: 670100-2204422781/6210 (mBank)
tel: 775-110-810, 314-003-314
e-mail: info@dobris.net, web: http://www.dobris.net

a Uživatelem, kterým je *
Titul

Příjmení / obchodní jméno

Jméno

Ulice, číslo
PSČ

Rodné číslo / IČ

DIČ

Rodné číslo / IČ

DIČ

Telefon(y)
Obec

E-mail

* fakturační údaje

Místo instalace (pokud je odlišné)
Titul

Příjmení / obchodní jméno

Jméno

Ulice, číslo
PSČ

Telefon(y)
Obec

E-mail

Zasílací adresa (pokud je oslišná od adresy uživatele)
Titul, jméno, příjmení / obchodní jméno

Ulice, číslo

PSČ

E-mail

Obec

Dohodnuté služby a ceny (v Kč bez základní sazby DPH)
Tarif

Agregace

download / upload

Cena / měsíc

Měsíční poplatky jsou splatné
do 15. dne následujícího měsíce

Pronájem zařízení

Cena / měsíc

Daňový doklad zasílat:

Zřízení veřejné IP adresy

Cena / jednorázově

e-mailem (M)
pozemní poštou (P)
nezasílat (O)
Minimální doba užívání Služby

Technik

Poznámky

Datum spuštění

Smluvní strany se dohodly na podmínkách, které jsou přiložené na samostatném listu a tvoří nedílnou součást této smlouvy

V

za poskytovatele

dne

uživatel

Nastavovací údaje
Přijímací zařízení

IP adresa (CIDR)

Brána

Server DNS

Server DHCP

Šifrování

Klíč

NAT / bridge
Domácí síť

LAN / WiFi

IP adresy domácích zařízení bez DHCP (CIDR)
Brána

Server DNS

Server SMTP

Popis instalace

VoIP telefonie (pokud je služba aktivována)
Přidělené telefonní číslo

Podrobný výpis hovorů

https://portal.dobris.net
Umístění VoIP přístroje je totožné s místem instalace
Provozování VoIP zařízení s geografickým číslem na jiné adrese není přípustné

Přístupové údaje do intranetového informačního portálu
Adresa

Login (přihlašovací jméno)

Výchozí heslo

https://portal.dobris.net

Zapůjčené zařízení
Název zařízení

Výrobní číslo / MAC adresa

Účtenka za hotové - zjednodušený daňový doklad
Ceny jsou uvedeny včetně základní sazby DPH
Položka

Instalační / aktivační poplatek
Aktivace veřejné IP adresy
Poměrná část měsíční platby od
Zařízení

Cena

do konce měsíce
Výrobní číslo

MAC adresa
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Celkem

Částku převzal
dne

