o poskytování telekomunikačních s|užeb,

Sm|ouva č.

předp|sů
uzavřená v sou|aduse zákonem č.513/1991Sb' ve zněnípozdějších
Poskytovate|:

NÓšŇbr

Náš NET, s.r.o'
Husovo náměstí10
2 8 2 0 1 Č e s k yB r o d

rč

275 93 a43

orč

Cz27593a43

Registrace:

spo|ečnost
zapsaná V obch' rejstříkul4ěstskéhosoudu V Praze oddí|c, Vložka117625

Bankovní spojení

RaiffeisenBank č'ú.6654578001/55oo

oprávněné osoby:

PaVe|Hert|,Marek Misterka,Ladis|avProcházka,Petra Nováková

Uživate|:

Ič

orč
oprávněné osoby:
1. Předmět sm|ouvy
1'1. Na zák|adětétosm|ouvyse poskytovate|zavazujeposkytnoutuživate|i
s|užby,kteréjsou uvedenyV produktových
specifikacích,
kteréjsou pří|ohoutétosm|ouvya uživatelse zavazujeza tyto s|užbyp|atitcenu uVedenouV Produktovéspecifikaci
nebo ceníkus|užebza podmínekuvedenýchV tétosm|ouvě,Všeobecnýchpodmínkáchpro poskytováníVeřejnědostupnýchs|užeb
e|ektronickýchkomunikacíspo|ečnosti
Náš NET, s.r.o'
1'2. Podmínkypro poskytováníslužebjsouuvedenyVe Všeobecnýchpodmínkáchpro poskytováníveřejně dostupnýchs|užeb
e|ektronických
komunikacíspo|ečnosti
Náš NET, s.r.o' a V Produktovéspecifikaci,která přís|uší
pro dané5|užby.

2. cena a její splatnost
2'1' cena za s|uŽbuje uvedenaV produktovéspecifikacinebo ceníkuslužebza podmíneka se sp|atností
uvedenouV produktové
specifikaci.NeniIi V produktovéspecifikaciuvedenasp|atnosta ostatnípodmínkypro p aceníceny za s|užby,řídíse splatnosta
ostatnípodmínkyostatnímismIuvnímidokumenty.Není-|istanovenojinak, jsou Ve smIuVních
dokumentechUvedenyceny bez
DPH,
3. Doba, na kterou je sm|ouva uzavřena
3.1' Tato sm|ouvase uzavÍrána dobu neurčitou,
není-|ipro daný produktnebo s|užbuv Produktovéspecifikacisjednánajinak'
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Veškerézměny tétosmlouvy |ze uzavíratpouze píSemněnebo e|ektronickys oprávněnýmpodpisem.
poskytovate|embudou provedenyna zák|aděnovéProduktové
4.2. Da|ší
s|uŽbynebo změny stáVajících
s|užebzabezpeČené
5pecjfikacenebo písemného
dodatkuke smIouvěpodepsanýmioběma smIuVními
stranami,případněna zákIadépi5emne
objednáVkyužiVateIe'
Po akceptaciposkytovateIemse noVá ProduktováspecifikacestáVá součástí
tétosmIoUvy'
pro poskytováníveřejně dostupnychs|uŽeb
4.3. UŽivatelsvým podpisemstvrzujesouh|asse Všeobecnýmipodmínkam1
e|ektronických
komunikacÍ
spo|ečnosti
Náš NET, s'r'o' a ostatnímismIuvnímidokumenty,potvrzuje,že se s nimi seznámiIa jsou
pro něj závazné.
4.4, rato sm|ouvaje účinná
okamžikempodp su tétosmlouvy oběma sm|uvnímistranamis tím,že zřízenís|Užbya nárok
smIuVnichstran na pIněnínastáVáokamŽikemuvedenýmVe Všeobecnýchpodmínkáchpro poskytováníVeřejně dostupnýchsIužeb
eIektronických
komunikacíspoIečnosti
Náš NET, s'r'o'
4'5. Tato sm|ouvaje vyhotovenaVedvou ste]nopisech,z nichžkaždáze smIuvních
stran obdržipojednom,
4.6. smIuvnístrany potvrzují,žetato sm|ouvaneby|auzavřenaV rozporuse zásadami poctivéhoobchodníhostyku.
Datum a podpis oprávněné osoby uživate|el

Datum a podpis oprávněné osoby poskytovateIeI

Datumi

Datum:

Podpis:

Podpis:

NÓšŇřr

Produktová specifikace datových s|užeb č.
Poskytovaté|:

N á šN E T ,s .r . o '
Husovo náměstí10

rČ

282 01 eeský Brod
275 93 443

DIč

cz27 593843

Registrace:

spo|eČnost
zapsaná V obch' rejstříkuMěstskéhosoudu V Praze oddí|c, V|ožka117625

Bankovní spojení

RaiffeisenBank č'ú'6654578001/55oo

oprávněné osoby|

PaVe|Hert|,Marek Misterka,Ladis|avProcházka,Petra Nováková

uživate|:

Název sIužbyI
Přípojné místo:
Rychlost (download):
Ry€ h |ost (up|oad):

i

Agregace:
Periodická cena *:
Minim. doba užívání:
Předp. datum zřízeni / zňénY|
Datum ukončenísIužby:
ostatní přiobjednané sIužby*|
Da|šípožadavky a ujednání:

požadavků
bez da|ších
a ujednání

*) cenové Údaje jsou uvedeny bez DPH, která bude účtovánav souladu 5 platnými právnÍmipředpisy
podmínkami
proposkytováníVeřejně
Uživate|
svýrnpodp]sem
stvriujesouhIas
se Všeobecnými
dostupných
s|užeb
e|ektronických
komunikací
potvrz
společnosti
NášNET,s'r'o'a ostatnímu
srnuvními
dokurnenty,
uje,žese sezném
] a jsoupro.'é)záýazné'
TatoProduktová
specfikaceJe úč
nná
podpisu
okarnžikem
tétoProduktové
specifikace
oběmasmIuVními
stranami
s tím,žezřízeníslužby
a nárokysrnuvních
stranna p něnínastáVá
podmínkách
proposkytováníVeřejně
okarnžikem
uVedeným
VeVšeobecných
dostupných
s|uŽeb
elektronických
komunkacíspo|ečnosti
NášNET,s'r.o'
Datum a podpis oprávněné osoby uživateIeI

Datum a podpis oprávněné osoby poskytovate|e!

Datum:

Datumi

Podpis:

Podpis:
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NÓšŇEr

Předávací protokol datových služeb
Poskytovate|:

Náš NET, s'r'o.
Husovo náměstí10
282 01 ceský Brod

Ič

275 93 443

orč

cz27 593443

Registrace:

spo|ečnost
zapsaná v obch. rejstříkul'4ěstského
soudUV Praze oddí|c, V|ožka117625

Bankovní spojení

RaiffeisenBank č.Ú.6654578001/5500

oprávněné osobyl

PaVe|Hert|,Marek Misterka,Ladis|avProcházka,Petra NoVáková

Uživate|:

Název sIužby:
Přípoiné místoI
Rychlost (download) |
Rychlost (upload):
Agregace:
čísIoproduktové specifikaceI
Datum předání sIužby:
potvrzuje
Poskytovatel
oznamuje,
žek uvedenému
dn př€ d a funkční
s užbuv sou|adu
se srn]uvním
Ujednáními'
Uživate]
svýrnpodpisern,
Žeberetoto
o z n á m e n Ín a V ě d o m í .

Datum a podpis oprávněné osoby uživateIe:

Datum a podpis oprávněné osoby poskytovate|e:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:
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