
SMLOUVA  NA  POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB
(dále jen „Smlouva“)

Č.    /2015

1. Smluvní strany

1.1.Účastník 

Název firmy/ Jméno a příjmení: 
Sídlo/ bydliště zákazníka :  
Rodné číslo : Kontaktní osoba : 
Telefon/Mobil : Bankovní spojení : 
Kontaktní adresa : 
Fax : 
E-mail: 

1.2 Poskytovatel

BEST-NET s.r.o., se sídlem Brněnská 700, 500 06 Hradec Králové, 
společnost  zapsaná  v Obchodním rejstříku  u  Krajského  soudu  v Hradci  Králové,  oddíl  C,  vložka
23783, zastoupena Martinem Bílkem
IČ :  27519261, DIČ : CZ27519261, 
Telefon/Mobil: 774 458 852
bankovní spojení :  215666571/0300
e-mail: info@best-net.cz

 2. Předmět smluvního vztahu 
     2.1 Na základě této Smlouvy se poskytovatel zavazuje zákazníkovi zřídit anebo poskytovat      
           následující služby – připojení Internet a zákazník se zavazuje za uvedené služby platit následují
sjednané ceny :    

a) měsíční poplatky ...................... bez dph Kč
b) specifikace připojení....................kbps sdílena linka 

    2.2 Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých bez DPH. Výše sazby DPH je 
stanovena platným zákonem o DPH.Úhrada probíhá bankovním převodem/ složenkou /

Zúčtovací období: 
       
       

    



2.3 Podmínky pro poskytování služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou mimo 
této  smlouvy,  stanoveny  v níže  uvedených  dokumentech  a),  b).  V případě  rozporu  mezi
smlouvou  a  dokumenty  mají  přednost  ustanovení  smlouvy,  resp.  jejích  dodatků.  V případě
rozporu mezi ustanoveními jednotlivých dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím
pořadí :  

a) instalační protokol, novější specifikace má přednost před původní
b) Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti BEST-NET s.r.o.

3. Práva a povinnosti smluvních stran 
    3.1 Na poskytování služby vymezené smlouvou a přílohami se pro obě smluvní strany vztahují   
          ustanovení platných Všeobecných podmínek.
    3.2 Účastník si ručí za bezpečnost svých dat na připojeném počítači sám.
    3.3 Účastník nebude připojovat do sítě jiné zařízení anebo více zařízení, než které je uvedeno 
          v instalačním protokolu. 

4. Prohlášení stran
    4.1 Obě smluvní strany stvrzují níže svým podpisem, že zařízení bylo instalováno bez závad, je plně
funkční a je  majetkem Účastníka/ Poskytovatele /nehodící se škrtněte/
    4.2 Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel  neodpovídá za vady a poškození způsobené 
neodbornou manipulací instal. zařízení Účastníkem. Toto se též vztahuje na vady způsobené přepětím, 
el. výboji a atmosférickými poruchami.
    4.3 Účastník bere na vědomí, že zařízení bylo instalováno v souladu s tech. podmínkami výrobce a 
případné změny v místě instalace budou konzultovány s Poskytovatelem. Nesplnění této povinnosti 
může vést ke ztrátě záruky na instal. zařízení.
    4.4 Poskytovatel  prohlašuje, že  záruka činí 2 roky od instalace zařízení vyznačeného v Instalačním 
protokolu.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Smlouva se sjednává na dobu 1 měsíc, výpovědní lhůta činí 1 měsíce                                           
následujícího měsíce po doručení.

    5.2 Nedílnou součástí toto smlouvy jsou Všeobecné podmínky a další přílohy v nich uvedené. 
    5.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich pravé 
          svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani  za pro ně nápadně nevýhodných
          podmínek.
    5.4 Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že souhlasí se zněním smlouvy a jejích příloh, s jejichž 
          zněním se seznámil. 
    5.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V                                 , dne  

………………………………………. …………………………….
  oprávněný zástupce poskytovatele účastník

 


