ÚČASTNICKÁ SMLOUVA A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a předávací protokol (v 5.2020)
Číslo smlouvy (variabilní symbol plateb):
Provozovatel sítě Cznet.cz: Jiří Doležal, Na Slovance 1130/6, 182 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 66028990 DIČ: CZ7602240118, ČTÚ: 1280 (dále jen „Poskytovatel“)
Zákaznické centrum a korespondenční adresa: Cznet s.r.o., Pod Vodárenskou věží 2, 182 00, Po - Pá, 8:00 – 17:00, Kontakt: +420 226 517 200, info@cznet.cz, technik@cznet.cz
Adresa Účastníka (adresa trvalého bydliště dle OP/pasu, sídlo firmy dle ŽL/OR)
Jméno a příjmení/Firma

IČO

DIČ

Zástupce

Datum narození

OP

Ulice

Město

PSČ

E-mail

Mobil

Tel.

Patro

Č.bytu

Adresa poskytování služby
Jméno a příjmení/Firma

Patro

$PATRO_INST$

Č. bytu

Ulice

Město

$MESTO_INST$

PSČ

Nastavení IP
Přidělená IP adresa
Odchozí SMTP server

Výchozí brána
smtp.cznet.cz

Náhradní SMTP

smtp2.cznet.cz

Prim. DNS

Maska sítě
10.200.200.6

Sek. DNS

8.8.8.8

$ROUTER_NAME$
Zapůjčené technické zařízení (zařízení, které bylo Účastníkovi zapůjčeno po dobu trvání smluvního vztahu, bezdrátové zařízení, datový kabel apod.)
Název zařízení

Výrobní číslo/MAC

Měsíční cena s DPH

Služby
Název služby

Popis služby

Měsíční cena s DPH

Klientské rozhraní (Slouží pro přístup k vyúčtování, změnu služeb, komunikaci s poskytovatelem apod.)
Adresa klientského rozhraní

zakaznik.cznet.cz

$USERNAME$

Uživatelské jméno

Heslo

$PASSWORD$

Informace, poznámky

Údaje pro provedení platby (splatnost vyúčtování je do 15. dne v měsíci. Vyúčtování nelze hradit složenkami)
Číslo účtu

1283675001

Kód banky

5500

Variabilní
symbol

Měsíční částka k
úhradě

Doručování vyúčtování elektronicky (zdarma, vyúčtování je zasíláno na uvedený e-mail Účastníka a do klientského rozhraní: zakaznik.cznet.cz)
Účastník souhlasí s pořízením fotokopie dokladu totožnosti a se zpracováním svých osobních údajů (OP nebo pas nebo povolení k pobytu)
Instalační/zřizovací poplatek dle ceníku bude uhrazený a vyúčtovaný při instalaci, nebo dofakturován v následujícím vyúčtování
Účastník souhlasí se zasíláním nabídek služeb a technických informací od poskytovatele, které se výhradně týkají provozu služeb (na e-mail, který je uvedený v této smlouvě)

Podmínky: Účastník prohlašuje, bere na vědomí a zavazuje se že: a) se seznámil s aktuálním ceníkem poskytovatele, podmínkami zpracování osobních, identifikačních, provozních a
lokalizačních údajů, se zněním aktuálních všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které obdržel a jsou spolu s ceníkem součástí této smlouvy, s jejich obsahem bez výhrad
souhlasí a zavazuje se je dodržovat, b) obdržel informace o možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené mimo provozovnu poskytovatele, nebo distančním způsobem bez sankce do 14 dní
od jejího uzavření, c) výslovně žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, d) byl informován o nutnosti pořízení, nebo zapůjčení
koncových zařízení pro využívání objednaných služeb, e) po dobu trvání smlouvy platit za služby dle smlouvy řádně a včas, v případě neplacení za služby je poskytovatel oprávněný
vyúčtovat účastníkovi smluvní pokutu za upomínku ve výši 100 Kč, v případě odpojení služeb z důvodu neplacení částku 1.000 Kč a požadovat částku dle ceníku za znovuzapojení
služeb, f) lze tématické (doplňkové) balíčky služeb TV lze zrušit nejdříve 3 měsíce od objednání, g) má povinnost vrátit poskytovateli do 14 dní od skončení smlouvy veškeré zapůjčené
zařízení, v opačném případě uhradit poskytovateli cenu zařízení dle ceníku v době jeho dodání, h) je-li spotřebitel, nebo podnikající fyzická osoba a dojde-li do třech měsíců od začátku
účinnosti smlouvy k jejímu ukončení před uplynutím minimální sjednané doby jejího trváni z důvodů na jeho straně, uhradí poskytovateli smluvní pokutu ve výši jedné dvacetiny ze
součtu všech zbývajících měsíčních plateb, které zbývají do konce minimální sjednané doby jejího trvání. Je-li právnická osoba, uhradí smluvní pokutu ve výši všech zbývajících plateb
do konce minimální doby jejího trvání. i) v případě ukončení této smlouvy z důvodů na jeho straně před koncem minimální doby jejího trvání, uhradí poskytovateli náklady spojené
s aktivací, instalací, deaktivací, odinstalací a s pořízením potřebného zařízení k využívání objednaných služeb dle ceníku poskytovatele v době uzavření smlouvy, j)
zmocňuje Poskytovatele, aby ho zastupoval při provedení objednávky služby televizního a rozhlasového vysílání v dohodnutém rozsahu u spol. sledovanitv.cz s.r.o., IČO: 01607910,
včetně souhlasu s podmínkami využívání služby a potvrdil seznámení se se samostatnými smluvními ujednáními, jakož i učinil všechna další jednání, která jsou k tomuto potřebná.
Ujednání v této smlouvě mají v případě rozporu přednost před ustanoveními VOP.
Tato smlouva se uzavírá na žádost účastníka na dobu neurčitou, nejméně na dobu min. 24 měsíců. Účastník svým prohlašuje, že mu bylo poskytovatelem umožněno uzavřít
smlouvu na dobu trvání nejméně 12 měsíců (bez možnosti slev). Výpovědní doba je 30 dní od doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Pokud již nechcete využívat našich
služeb, kontaktujte nás e-mailem: info@cznet.cz, nebo vyplňte formulář výpovědi z www.cznet.cz.
V Praze dne:
Poskytovatel: Jiří Doležal

Zástupce poskytovatele:

Účastník:

…………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………..

