Smlouva o poskytování služby přístupu k síti internet
Číslo smlouvy (variabilní symbol):
Smlouva je uzavřena na dobu:

neurčitou

od:

Smluvní strany:
VHV SPEED, spol. s r.o., IČO: 27538214, DIČ: CZ27538214,
Masarykovo náměstí 508, Nový Bydžov, 50401, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 24779 zastoupená: Jiří Havlík, jednatel
dále jen “Poskytovatel”
a
Jméno, příjmení/firma:
E-mail:
Ulice:
Mobilní telefon:
Město, PSČ:
Telefon:
Datum narození, RČ:
IČO:
DIČ:
Oprávněný zástupce:
dále jen „Uživatel“
Předmět smlouvy:
Předmětem Smlouvy je poskytnutí některé z níže uvedených telekomunikačních služeb.
Připojení k síti internet prostřednictvím WI-FI na volném pásmu 5 GHz / Optickou sítí prostřednictvím našeho tarifu:

TARIF

Cena:

Kč s DPH

Služby jsou poskytovány dle Obchodních podmínek pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb společnosti VHV
SPEED, spol. s r.o., tyto podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Ostatní ujednání:
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel umístí technické prostředky pro poskytování služby přístupu k síti internet
(dále jen „technické prostředky“) na adrese:
V případě poruchy přenosové soupravy, nebo telekomunikační služby bude proveden servisní zásah do 48 hodin od
nahlášení poruchy.
Nahlašování změn tarifů se provádí písemně na e-mail: fakturace@vhvspeed.cz.
Výpovědní doba jsou 2 měsíce. Výpověď musí být poslána písemně na adresu, nebo e-mail Poskytovatele. Výpovědní
doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne
příslušného kalendářního měsíce.
Uživatel svým podpisem stvrzuje provedení montáže, konfigurace a funkčnosti služby přístupu k síti internet.
Služba je splatná vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce. V případě nezaplacení služeb bude Uživateli ze strany
Poskytovatele zasláno upozornění na možnost omezení či zamezení služeb. Bude-li Uživatel v prodlení s úhradou ceny za
poskytnuté služby více jak 30 (třicet) dní, je Poskytovatel oprávněn zamezit uživateli přístup ke službě.
Uživatel, který je spotřebitelem, svým podpisem na této smlouvě dává výslovný souhlas se započetím poskytování služeb
dle této smlouvy již před uplynutím zákonné lhůty 14 dní, ve které by mohl od této smlouvy odstoupit.
Smlouva a veškeré přílohy jsou vyhotoveny ve dvou exemplářích. Každá ze zúčastněných stran obdrží po jednom
vyhotovení.
Služby jsou poskytovány dle Obchodních podmínek pro poskytovaní veřejných telekomunikačních služeb společnosti VHV
SPEED, spol. s r.o., tyto podmínky jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Dokument Specifikace služeb je nedílnou součástí této smlouvy.
Součástí smlouvy je i Ceník, který je uvedený na webových stránkách www.vhvspeed.cz

Platební údaje:
www.VHVSPEED.cz
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Bankovní spojení:
Variabilní symbol:
Částka:
Začátek fakturace:
Frekvence platby:
Způsob úhrady:

Kč/měs.

Uživatelské údaje:
Přihlášení do portálu klienta:

klient.vhvspeed.cz

Zákaznické číslo:
Heslo:

Oprávněný zástupce Poskytovatele

Oprávněný zástupce Uživatele

____________________________

____________________________

Jiří Havlík, jednatel

$JMENO$

V Novém Bydžově, dne:

V ………………………………, dne …………………
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