
Konst.symbol: 8

Variabilní symbol (uvádějte při platbě): 20100962

Roman Poupa

Okružní 374
471 25 Jablonné v Podještědí

IČ: 64059065

Poskytovatel : Zákazník : XXX
xx
xx xx
IČ: DIČ:

Smlouva o poskytování připojení do sítě Internetu
( dále jen " Smlouva" )

Mobil :  xx
E-mail : xx@xxx.xx

Předmět smlouvy

Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje dodat Zákazníkovi následující Služby dle technické specifikace 
služeb, ke stažení na www.jvpnet.cz a Zákazník se zavazuje za tyto uvedené Služby platit následující sjednané 
ceny:

Služba: Připojení do sítě Internetu  xx Mbit/s / xx Mbit/s maximální, sdílený

Zúčtovací období: Měsíc

Pravidelná platba: 350,00 Kč

Způsob platby:

Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých, částka musí být uhrazena každý měsíc ve 
prospěch účtu: 

1115097003/5500

nejpozději k 25. dni v měsíci, první platba v případě uzavření smlouvy v průběhu měsíce do 10ti kalendářních dní od 
data uzavření smlouvy. Při neuhrazení poplatku v této lhůtě nebude služba dále poskytována.

Variabilní symbol platby je zároveň číslo Vaší smlouvy. Při uvedení špatného symbolu nebude Vaše platba správně 
přiřazena a může Vám být omezen provoz internetu.

Nastavení sítě : IP adresa :    xxx.xxx.xxx.xxx

Maska sítě :   xxx.xxx.xxx.xxx

DNS :            8.8.8.8

Brána :          xxx.xxx.xxx.xxx

Práva a povinnosti smluvních stran:

Na poskytované Služby vymezené Smlouvou a přílohami se pro obě smluvní strany vztahují ustanovení platných 
Všeobecných podmínek, ke stažení na www.jvpnet.cz, pokud nebyly touto Smlouvou dohodnuty jiné podmínky.

Závěrečná ustanovení:

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, zaniká písemným vypovězením jedné ze stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 
Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, dle jejich svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. V případě neuhrazení měsíčního poplatku 
nebude služba poskytována.

Zákazník podpisem Smlouvy stvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh, s jejich zněním se seznámil.

V Jablonném v Podještědí,  dne :

Poskytovatel : Zákazník : XXXRoman Poupa

Mobilní telefon: E-mail:

www.jvpnet.cz

info@jvpnet.cz+420 608 151 488
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