Smlouva o zprostředkování přístupu uživatele
ke službám sítě INTERNET
Smlouva číslo: ……………
(variabilní symbol v případě trvalého příkazu, uvádějte celé číslo)

1. Smluvní strany
Poskytovatel služby INERA.CZ (dále jen poskytovatel):
INERA.CZ s.r.o., Potoční 1091, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 02657546, DIČ: CZ02657546, Telefon: 605 724 725, E-mail: obchod@inera.cz
Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 58320
Statutární zástupce: Blanka Tesaříková, jednatel
Uživatel služby INERA.CZ (dále jen uživatel):
Jméno a Příjmení / obchodní firma nebo název :
Město, ulice, č.p., PSČ:
Datum narození / IČ: email:
Rodné číslo / DIČ: telefonní spojení:
uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu o zprostředkování přístupu uživatele ke službám
poskytovatele

2. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem je poskytnutí služeb dle bodu 2.1 této
smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími nedílnými součástmi, jmenovitě
Všeobecnými podmínkami.

2.1 Zvolený měsíční tarifní program
Wave Mini 10/5 Mbps – 333 Kč/měsíc s DPH (měsíční platba)
Wave Mini 10/5 Mbps – 299 Kč/měsíc s DPH (čtvrtletní platba)
Wave Mini 10/5 Mbps – 444 Kč/měsíc s DPH (měsíční platba)

3. Doba uzavření smlouvy, způsob úhrady služby
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Daňový doklad bude zasílán na e-mailovou adresu uživatele
jako příloha ve formátu PDF. Úhrada probíhá bezhotovostním převodem na účet poskytovatele nebo
vložením hotovosti na účet poskytovatele.
Frekvence úhrady
měsíčně

platba na 3 měsíce

4. Výpočet pravidelné platby
Konečná cena za dané období bude vypočtena dle dále uvedeného vzorce: cena zvoleného
měsíčního tarifního programu násobena počtem měsíců fakturačního období.

5. Instalační a aktivační poplatek
5.1. Instalaci a aktivaci poskytovatel zajišťuje bezplatně. Technologie instalovaná u uživatele pro
zprostředkování služby je uživateli zapůjčena po dobu řádného užívání služby.
5.2. Cena zařízení instalovaného u uživatele činí: ……………

6. Konfigurace
IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP. Uživatel musí mít
odpovídajícím způsobem nastaveno své síťové rozhraní, aby mohl IP adresu z DHCP serveru získat.
Dne:…………………………………
Poskytovatel

Podpis:.........................................
INERA.CZ s.r.o.
Blanka Tesaříková, jednatel

Uživatel

Podpis:........................................

