Ing. Vojtěch Bartoš, IČO: 673 213 56, L. Podéště 1868/12, 708 00 Ostrava Poruba
tel.: 775 646 545, email: info@iop.cz, https://internet.iop.cz/

Poskytovatel
Ing. Vojtěch Bartoš
Sídlem: L. Podéště 1868/12, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 67321356. DIČ: CZ7906025512
Tel: 775 646 545; e-mail: info@iop.cz, www: https://internet.iop.cz/
Bankovní spojení: 2900051654/2010
a

Uživatel
Titul: …............... Jméno1*: …............................ Příjmení*: …..................................... Titul za : ....................
Datum narození*: …………………………………….. IČ*: ……………………… DIČ*: …………………
Ulice*: ………………………................................................... Číslo popisné/orientační*:…….....................
PSČ*:

................................ Město-Část obce*: ...............................................................................................

Tel/Mobil*: ….......................................…...........................................
E-Mail*: …...........................................................................................
Instalační adresa 2):
Ulice:
………………………................................................... Číslo popisné/orientační*:……..................
PSČ:

.................................. Město-Část obce*: ...........................................................................................

Tel/Mobil*: ….......................................…........................................... FAX: .......................................................

Uzavírají
po vzájemné dohodě tuto smlouvu o zprostředkování přístupu uživatele ke službám sítě INTERNET.

Upozornění
Poskytnutím výše uvedených údajů a podpisem pod smlouvou Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel tyto údaje ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb. zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Zároveň budou tyto údaje
(mimo Heslo a MAC) uvedeny v Interním seznamu Uživatelů, který jim bude přístupný po zadaní jejich Přístupového
jména a Hesla na www stránkách Poskytovatele. Tyto údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám,
mimo ostatní Uživatele v Interním seznamu Uživatelů a výjimek daných zákonem. Veškeré získané údaje o Uživateli
budou na základě písemné žádosti Uživatele odstraněny po ukončení smluvního vztahu. V opačném případě jsou údaje
poskytnuty na dobu neurčitou, ale pouze pro interní a marketingové potřeby Poskytovatele a nebudou nadále přístupné
v Interním seznamu Uživatelů. Uvedené údaje mohou být také použity ve shodě se zákonem 127/2005 Sb. a to
především § 41 odstavec 5.

Zvolený tarif 3)
Internet sdílený 30 mbps
Internet individuální podmínky …………………………….
Zaslání poštou tištěného účetního dokladu
Účetní doklad elektronickou podobou
Veřejná IP adresa
Ostatní
Cena celkem4:

350 Kč
…………………….Kč
50 Kč
0 Kč
50 Kč
…...................... Kč
…...................... Kč

Hvězdičkou (*) jsou uvedeny povinné údaje, které musí být vyplněny.
Nevyplňuje se pokud se totožná s výše uvedenou adresou.
3 Zaškrtněte zvolenou položku.
4 Sečtěte všechny výše zvolené položky.
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Ing. Vojtěch Bartoš, IČO: 673 213 56, L. Podéště 1868/12, 708 00 Ostrava Poruba
tel.: 775 646 545, email: info@iop.cz, https://internet.iop.cz/
Aktivace/Prodloužení služby od*: ………..… roku: ……………… na dobu: …….…..… měsíců.
Automatické prodlužování služby do odvolání: ANO / NE5.
Cena za internet v případě automatického prodlužování bude podle platného ceníku Poskytovatele, ale v případě
zhoršení postavení Uživatele bude ten na toto předem upozorněn s možností odstoupení od smlouvy, tak jak je uvedeno
v platných Všeobecných podmínkách. Přístup Uživatele ke službám sítě INTERNET lze kdykoliv po vzájemné dohodě,
tak jak je uvedeno v platných Všeobecných podmínkách.

Přidělené údaje Poskytovatelem
Uživateli byla(y) přidělená(y) následující IP adresa(y):
…………………………………………………………………………………...................…...........................................
E-mail adresa: …............................@........................................................... (nemusí být přidělena)

Platby
Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH a za jeden kalendářní měsíc. Platby se provádějí na účet Poskytovatele u
FIO a.s.
Číslo účtu: 2900051654/2010.

Variabilní symbol: …………………………………

Variabilní symbol se uvádí povinně a bez něj nelze identifikovat platbu. Uživatel se v tomto případě vystavuje riziku
deaktivace služby! Peníze musí být připsány na účet Poskytovatele nejpozději k 15. dni běžného měsíce pro který má
být přístup Uživatele ke službám sítě INTERNET aktivován, jinak se platby řídí Všeobecnými podmínkami.

Závěrečné ustanovení
Uživatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s cenou za poskytnutou službu, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými
podmínkami poskytování telekomunikační služby firmou Vojtěch Bartoš a dokumentem o určení konkrétních rychlostí
poskytovaných služeb. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou k dispozici na internetových
stránkách Poskytovatele https://internet.iop.cz/. Obsahují především všechny informace o způsobu uplatnění reklamace
vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby; údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze
reklamaci uplatnit; smluvní pokuty za nedodržení nebo porušení smluvních povinností; ujednání o náhradě škody a
vrácení peněz, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služby stanovené ve smlouvě nebo v případě
přerušení poskytování služby ze zavinění podnikatele poskytujícího službu a informace o způsobu řešení sporů
týkajících se předmětu smlouvy mimo soudní nebo správní řízení. Na stránkách poskytovatele jsou pravidelně
uveřejňovány veškeré důležité informace ohledně cen, smluvních podmínek, výpadku a dalších dotýkajících se provozu
a sužeb. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účastníci podepisují smlouvu
na důkaz souhlasu s jejím obsahem. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích stejné právní účinnosti, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Přílohy:


Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací



Určení konkrétních rychlostí služeb

Ceníky a tarify dostupné na https://internet.iop.cz/
Specifikace služby dostupné na https://internet.iop.cz/popis-sluzby/
Zákazník bere na vědomí, že aktuální́ znění dokumentů tvořících Smlouvu je vždy k dispozici stránkách
https://internet.iop.cz/

V …………………………….……….. dne .......................................
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…..........................................

.…............................................

za Uživatele

za Poskytovatele

Nehodící se škrtněte.
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