Smlouva o poskytování připojení k Internetu a předávací protokol
Číslo smlouvy (variabilní symbol plateb):

Nový Uživatel

Změna služeb

Přepis smlouvy z Uživatele č.:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. POSKYTOVATEL
HopNet s.r.o., Vyhlídkova 298/28, Čakovice, 196 00 Praha 9, IČO 03601871, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 234169
s jednateli Bc. Jiřím Šteglem a Tomášem Charvátem

info@hopnet.cz

|

+420 736 646 027

|

www.hopnet.cz

1.2. UŽIVATEL
Fakturační a zasílací adresa
Jméno a příjmení:
Ulice:

Patro/ číslo bytu:

Obec:

IČ:
Kontaktní osoba:

PSČ:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní tel.:

Adresa instalace (Pokud se liší od adresy Uživatele)
Jméno a příjmení
Ulice:

Patro/ číslo bytu:

Obec:

PSČ:

Popis umístění:
2. REGISTRAČNÍ ÚDAJE A PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 NÁZEV TARIFU:
(minimální rychlost stahování/vkládání v Mbps):

Předmětem smlouvy je poskytnutí služby internetového připojení s obsahem odpovídajícím zvolenému tarifu, (dále v této
smlouvě provozování služby HopNet s.r.o. uváděno jako "Služba"). Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli
sjednanou Službu a Uživatel se zavazuje za poskytnutou Službu Poskytovateli platit sjednanou cenu.

Max. agregace: 1:5

běžnědostupná rychlost je 60%z inzerovanérychlosti a minimální rychlost je 30%z inzerované rychlosti

Parametry služby: ( rychlost stahování/vkládání v Mbps):

Max. počet spojení: - Jiná služba:
Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou.
2.2. ZPŮSOB PLATBY
Předplatné:

ne

ano

čtvrtletí

1 rok

Variabilní symbol (viz číslo smlouvy):

Elektronické zasílání faktur na výše uvedený fakturační e-mail Papírové zasílání faktur 25,- Kč
Číslo účtu pro platbu 2600711067/2010 vedeného u Fio banky, a.s.
3. SLUŽBA JE ZPOPLATŇOVÁNA TĚMITO POPLATKY
Cena
a) jednorázová cena pronájmu Wi-Fi

Kč

b) pravidelný měsíční poplatek

Kč

4. PŘEDÁVACÍ PROTOKOL TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (Zařízení, které bylo Uživateli zapůjčeno, nebo dodáno)
Zařízení:
5. NASTAVENÍ TCP/IP (Informace o síťovém nastavení.Tyto údaje si vložte do svého PC, nebo routeru)
IP adresa neveřejná:

IP adresa veřejná ipv4:

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Smlouvu je možné kdykoliv vypovědět s výpovědní lhůtou dvou měsíců. V případě vzniku velkých odchylek či výpadku služby mají spotřebitelé právo službu reklamovat. Žádné další všeobecné podmínky nemáme.

Byla provedena instalace?

ano

ne

Uživatel potvrzuje, že:
a) souhlasí s obsahem smlouvy;
b) převzal specifikované zařízení

V

dne

..........................................................
V
..........................................................
Uživatel

dne

Poskytovatel, nebo jeho oprávněný zástupce:
Prohlašuji, že jsem pověřenou osobou k uzavírání a podpisu této smlouvy za
Poskytovatele.

