
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

1. Smluvní strany:

Účastník:
Jméno a příjmení (název firmy):  Tester Testovič
Adresa:  Americká 2370/11, 35002 Cheb
Datum narození:  01.01.1990
Přidělené ID uživatele (var. s.):  4057
IČ:
DIČ:
Jméno a funkce jednajícího:
OKU kód pro přenos: 21583750234870

Poskytovatel:
Firma:  DOBNET, z.s. IČ: 26630214 Zapsaný ve spolkovém rejstříku,
Sídlo:  Palackého 27, 252 29 Dobřichovice DIČ: CZ26630214 vedeném Městským soudem v Praze pod č. L 13718

2. Předmět smlouvy:
Předmětem Smlouvy, včetně jejích příloh, je závazek Poskytovatele poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací blíže specifikované v této Smlouvě a v jejích
dodatcích (dále jen "Poskytované služby") a závazek Účastníka za tyto Poskytované služby zaplatit cenu platnou ke dni jejich poskytnutí Poskytovatelem, a to ve splatnosti,
stanovené příslušnou fakturou Poskytovatele.

3. Odběrná místa:
Americká 2370/11, 35002 Cheb

4. Tarify a služby:

5. Společná a závěrečná ustanovení:

Ceny za Poskytované služby a cenové podmínky jsou uvedeny v příslušném ceníku vydávaným Poskytovatelem, platným ke dni dodávky poskytovaných služeb, dále jen ("Ceník
služeb").
Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, Smlouvou, Všeobecnými podmínkami Poskytovatele, Pravidly při poskytování služeb přístupu k
internetu účinnými od 1. 1. 2021, Shrnutím smlouvy a Ceníkem služeb, případně čestným prohlášením Účastníka. Všeobecné podmínky, platný Ceník služeb, Pravidla při
poskytování služeb přístupu k internetu účinná od 1. 1. 2021, Shrnutí smlouvy a případné další tiskopisy jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Poskytovatele
http://www.dobnet.cz/.
Pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu existuje osobní kód účastníka (OKU).
Přílohy smlouvy (Všeobecné podmínky Poskytovatele, Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu účinná od 1. 1. 2021, Shrnutí smlouvy a Ceník služeb) nemusí být dle
dohody smluvních stran připojeny ke smlouvě v tištené podobě.
Účastník podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s uvedenými přílohami před podpisem této Smlouvy řádně seznámil a souhlasí s nimi v plném znění.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že Účastník není vlastníkem nemovitosti, kde bude služba
zřízena a poskytována, předloží souhlas vlastníka, resp. správce této nemovitosti.
Účastník uděluje poskytovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s ujednáním Všeobecných podmínek.

V Dobřichovicích dne: 07.07.2022

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

............................................................................ ............................................................................
Poskytovatel (razítko, podpis) Účastník (podpis, razítko)


