SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
OKU (Ověřovací Kód Účastníka) 2363000000
Uzavřená mezi:

Číslo smlouvy
(Variabilní symbol při platbě)

Uživatelem:
Příjmení a jméno

Datum nar.

Adresa
Firma/sídlo
IČ:

DIČ:

E-mail:

Mobil:

Telefon:

Bankovní spojení

Poskytovatelem:
Link24 systems s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 30768, se sídlem Horní Lideč 294, 756 12 Horní Lideč, IČ 27833011, DIČ CZ27833011, bankovní
spojení: 2800091034/2010, email: podpora@link24.cz, telefon: fakturace – 571 117 870 faktury@link24.cz ,
technické oddělení 608 739 644 petrik@link24.cz nebo 777 739 191 juricka@link24.cz .
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je připojení k síti internet, dále jen služba, jejíž bližší specifikace je následující:
Tarif


Adresa přípojného místa *

Měsíční poplatek (s DPH)

357 ,00 Kč/měsíc

WIFI PLUS
Pokud není uvedeno, je přípojným místem adresa „Uživatele“.

II. Platební podmínky
Způsob platby *
Zaslání vyúčtování
* variabilní symbol = číslo smlouvy

tvrtletn

zaslání vyúčtování v papírové formě obyčejnou poštou bude zpoplatněno částkou 10,00 Kč
III. Doba platnosti smlouvy


1.

smlouva se uzavírá:

na dobu neurčitou
na dobu neurčitou s minimální platností 2 roky (zapůjčeno zařízení podle čl. V této
smlouvy)
smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami
✘

2.

IV. Technické parametry připojení
Síťové nastavení pro přístup do sítě internet:
Adresa IP

192.168.

Maska podsítě

255.255.255.252

Výchozí brána

192.168.

DNS1, DNS2

85.162.162.162

SSID

85.162.162.85

V. Zvláštní ujednání – technické zařízení
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že po dobu trvání této smlouvy může Uživatel bezplatně užívat zařízení ve
vlastnictví Poskytovatele, o níže uvedené technické specifikaci, a to:
RouterBoard 5GHz (2,4GHz) duální 16dBi (LAN) ……………………………

✘ 1 ks

Napájecí zdroj 24V, 19,2W pro RouterBoard, WRAP a ALIX ………………...
Pasivní PoE sada slučovač + rozbočovač ………………………………………
(dále jen zařízení)

✘ 1 ks
✘ 1 ks

Nákup zařízení nepodléhající vrácení:
RouterBoard 5GHz (2,4GHz) duální 16dBi (WIFI) ………………………….

1 ks

2. Po dobu výpůjčky je Uživatel povinen zařízení užívat řádně a v souladu s jeho určením, chránit jej před jeho
poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením. Uživatel odpovídá za škodu na zařízení způsobenou jeho
poškozením, ztrátou, zničením nebo odcizením. Uživatel neodpovídá za škodu na zařízení, která byla
způsobena vyšší mocí.
3. Uživatel je povinen pro případ ukončení trvání této smlouvy do 14 dnů ode dne ukončení smlouvy zařízení
Poskytovateli vrátit, a to ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Poskytovatel
má právo kdykoliv zařízení Uživateli odebrat, zjistí-li, že zařízení není užíváno řádně a v souladu s jeho
technickým určením.
4. Uživatel bere na vědomí, že vznik výpůjčky zařízení na základě těchto ujednání nezakládá jeho právo na
dodání náhradního zařízení pro případ ztráty funkčnosti, či technických závad zařízení.
VI. Zvláštní ujednání
1.

Podpisem Smlouvy „Uživatel“ potvrzuje, že od „Poskytovatele“ převzal Obchodní podmínky společnosti
Link24 systems s.r.o. platné a účinné k datu podpisu této smlouvy. Obchodní podmínky jsou rovněž uvedeny
na webu poskytovatele www.link24.cz

V Horní Lidči dne:

..........................................................
Podpis „Uživatele“ / Firma + razítko

...................................................................
Podpis zástupce „Poskytovatele“ + razítko

