
poskytovatelem: a účastníkem:

Radim Pytela - AC Vyškov,
podnikatel, fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem Hrnčířská 187/21, 682 01 Vyškov

Provozovna: Zámecká 96/2, 682 01 Vyškov

IČ: 10106456, DIČ: CZ6105250613

Bank. spojení: ČSOB, a.s., expozitura Vyškov, č. účtu: 175650355/0300

Vzorná Jana
Bydliště: Rovná 1, 682 01 Vyškov

Číslo OP: 11111111111

Datum narození: 1.1.1980

E-mailová adresa: jana.vzorna@seznam.cz

1. Druh poskytované služby

druh služby zvolený tarif

A Balíček Balíček 3v1 (Opti Basic Internet, TV STA AC, telefon)

B Televize STA AC - v balíčku 3v1 (Internet, TV, telefon)

2. Dohodnutá cena služeb

částka v Kč

A jednorázový zřizovací poplatek Internetových služeb 999,- s DPH

A  → sleva za závazek na minimální dobu užívání 800,- s DPH

A  → konečná výše jednorázového zřizovacího poplatku 199,- s DPH

A měsíční poplatek balíčku služeb 333,- s DPH

B zřizovací poplatek televizních služeb 99,- s DPH

3. Doba trvání smlouvy

smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce se

závazkem minimální doby užívání na 3 roky od podpisu

smlouvy, tj. do 12.1.2017

4. Forma doručování vyúčtování

elektronicky na výše uvedenou emailovou adresu

5. Způsob platby

zpětně hotově na pokladně

6. Datum zahájení dodávky služeb

13.1.2014

Smlouva číslo: 2014/VZOR
o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

uzavřená mezi

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím:

7. Umístění koncového místa

místo instalace podlaží byt číslo umístění

A Rovná 1, Vyškov 1 1 Konektor RJ45 na UTP kabelu

B Rovná 1, Vyškov 1 1 TV zásuvka FD1S v bytě

8. Doplňková zařízení (při ukončení smlouvy se účastník zavazuje je vrátit)

1. B TV zásuvka FD1S 2. ---

9. Další ujednání

Žádná.

10. Účastník prohlašuje, že
a) se s dostatečným předstihem seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Radim Pytela - AC Vyškov, bere na vědomí, že tyto jsou součástí

této smlouvy, a zavazuje se plnit své povinnosti dle smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek, a v souladu s platným ceníkem a smlouvou za
odebírané služby platit příslušné poplatky dle vyúčtování poskytovatele v době splatnosti,

b) se s dostatečným předstihem seznámil se specifikací služby popsané v dokumentu Specifikace služeb, s platným Ceníkem a s Pravidly sítě firmy Radim
Pytela - AC Vyškov,

c) uděluje poskytovateli souhlas se shromažďováním a užitím informací o svých osobních údajích v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. 9 Všeobecných
obchodních podmínek včetně souhlasu s marketingovou činností poskytovatele,

d) bere na vědomí technickou specifikaci služby na následující straně,
e) bere na vědomí, že k ceně televizních a rozhlasových služeb STA AC bude připočten poplatek vyplývající ze zákona č.496/2012 Sb., o audiovizuálních

dílech a podpoře kinematografie,
f) bere na vědomí, že v ceně za televizní a rozhlasové služby nejsou zahrnuty koncesionářské poplatky, tyto si je povinen účastník hradit samostatně,
g) bere na vědomí ustanovení čl.4/4 VOP o smluvní pokutě,
h) si znění celé smlouvy řádně přečetl, její obsah je mu dostatečně srozumitelný a s jejím obsahem souhlasí.
Příloha: Všeobecné obchodními podmínky firmy Radim Pytela - AC Vyškov.

...........................................

poskytovatel

...........................................

účastník

Ve Vyškově dne: 13.1.2014



Technická specifikace služby

Nastavení síťového připojení:

Adresa IP: 10.10.10.10

Maska podsítě: 255.255.255.0

Výchozí brána: 10.10.10.1

Přístupový server:xy.acvyskov.cz

Identifikace: ro01b01

Heslo: abcdefg

Servery DNS: 94.199.192.192

94.199.199.199

Pozor na sdílení prostředků - pokud připojujete jediný počítač bez použití firewallu potom po nastavení parametrů zkontrolujte, zda sdílíte pouze ty

prostředky, které jste chtěli sdílet. Klikněte na okolní počítače, v nich vyberte Váš počítač a po jeho rozbalení uvidíte disky a tiskárny, ke kterým se mohou

přihlásit libovolní uživatelé z celé sítě.

WWW prostor:

URL: http://xy.acvyskov.cz/www/ro01b01/  

Hostitel FTP: xy.acvyskov.cz   

Přihlašovací jméno: ro01b01   

Heslo: abcdefg   

Velikost: 50MB   

E-mailové adresy:

e-mailová adresa POP3 server název účtu heslo k účtu velikost

ro01b01@xy.acvyskov.cz xy.acvyskov.cz ro01b01 abcdefg 100MB

Telefonní čísla (VoIP):

Žádná.

Telefonní čísla (mobilní):

Žádná.


