Smlouva o poskytování telekomunkačních služeb
Číslo smlouvy:

Poskytovatel

Smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami:

LBnet.cz s.r.o.
se sídlem Ruprechtická 765/73, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad
Labem v oddílu C vložka č. 41810

IČ: 07212992, bankovní spojení: 3322110011/2010
Zastoupená níže podepsanou osobou, resp. zmocněnou osobou
Trvalé bydliště/ sídlo firmy
Jméno, příjmení / firma:

Účastník

Oprávněný zástupce:
Ulice, číslo popisné:

Město:

Datum narození/ IČ:

PSČ:

DIČ:

Telefon:

smlouvy

Doba
Trvání

Předmět

Umístění zařízení

Email:
Adresa připojení (pokud se liší od adresy trvalého bydliště):
Ulice, číslo popisné:

Město:

Datum narození/ IČ:

PSČ:

Email:

Telefon:

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat účastníkovi telekomunikační služby specifikované v této smlouvě („Ceník, cena, služby") a za
podmínek stanovených touto smlouvou. Účastník se zavazuje za tyto služby platit ve prospěch poskytovatele ceny sjednané touto smlouvou
(„Ceník, cena, služby"), není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých včetně
DPH v zákonné výši.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.
Objednané služby:
Rychlost připojení (stahování/odesílání)

Cena v Kč / měsíc

Platební

podmínky

Objednané služby

Název služby

LBnet.cz s.r.o.
Ruprechtická 765
Liberec 46001
IČ: 07212992

Číslo účtu: 3322110011 / 2010

Variabilní symbol:

Platbu provádějte nejpozději do posledního dne měsíčního paušálního období.
Při uvedení špatného variabilního symbolu nemusí být Vaše platba správně přiřazena.

email: info@LBnet.cz
www.LBnet.cz
fb.me/LBnet.cz

Informace / Poruchy:

Tel.: 484 800 800

Nastavení přípojky

Výchozí brána:

IP adresa/maska:

Výchozí brána:

IP adresa/maska:

Výchozí brána:

DNS server:

10.0.0.1

SMTP server

SMTP.LBnet.cz

Zařízení jsou zapůjčeny po dobu využívání služeb specifikovaných v této smlouvě ( Objednané služby ). Zákazník se zavazuje doručit uvedené
zařízení na kteroukoli pobočku nebo sídlo společnosti LBnet.cz s.r.o. nejpozdeji do 7 dní od ukončení objednaných služeb. V případě nevrácení
zařízení ve stanovené lhůtě bude Účastníkovi zařízení vyúčtováno dle platného ceníku.

Závěrečná

ustanovení

Doplňkové služby

Zapůjčená zařízení

IP adresa/maska:

Smlouva zaniká písemným vypovězením, oboustranně potvrzeným podpisy oběma stranami. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne
měsíčního paušálního období po doručení výpovědi. Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služby. 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.

Podpis

Podepsáno v

Liberci

Datum:

Oprávněný zástupce Poskytovatele:

Účastník / Oprávněný zástupce:

Jméno:

Jméno:

Podpis a razítko:

Podpis a razítko:

LBnet.cz s.r.o.
Ruprechtická 765
Liberec 46001
IČ: 07212992

email: info@LBnet.cz
www.LBnet.cz
fb.me/LBnet.cz

Informace / Poruchy:

Tel.: 484 800 800

