SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K SÍTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Číslo smlouvy:

Nové připojení

Změna služeb

Přepis smlouvy na jiného účastníka

Poskytovatel: AllstarNet s r.o., Novákových 1954/20a, Praha 8, Ičo: 253 79 437, tel. 733 788 883, 605 445 444, 775 199 991
Účastník:
Adresa: (adresa trvalého bydliště zákazníka dle O.P./pasu, sídlo firmy dle Ž.L./Výpisu z obch.rejstřiku)
Název společnosti / jméno a příjmení:

IČO:

DIČ:

Zástupce:

Dat.narození:

OP:

Ulice:

Obec:

PSČ:

E-mail

Mobil:

Tel.:

Obec:

PSČ:

Adresa místa předání služby: (pokud se liší od adresy Účastníka)
Název společnosti / jméno a příjmení:
Ulice:
Fakturační adresa: (pokud se liší od adresy Účastníka)
Název společnosti / jméno a příjmení:

IČO:

Ulice:

DIČ:

Obec:

PSČ:

Nastavení IP: (informace o síťovém nastavení IP adres atd.)
IP adresa : (vnitřní ip adresa v síti AllstarNet)

Veřejná IP adresa:

IP adresa routeru (výchozí brána):

192.168.

Maska sítě:

IP adresa WiFi routeru klienta:

192.168.

Odchozí SMTP server:

smtp.allstarnet.cz

.
.

255.255.255.0

Jméno a heslo

Jméno WiFi sítě

pro přihlášení do routeru:

DNS:

Směrování veřejné IP na:

DHCP (automatické přidělování IP adres)

Pozn.

Heslo do WiFi sítě:

8.8.8.8 / 8.8.4.4

Pozn.

Zapůjčené technické zařízení: (zařízení, které bylo zákazníkovi zapůjčeno po dobu trvání smluvního vztahu a které zákazník po skončení smluvního vztahu vrátí poskytovateli)
Název, typ

Výrobní číslo/mac:

Měsíční paušál za zapůjčení

Pořizovací cena:

Měsíční cena s DPH

Poznámka

Služby: (objednané služby)
Popis:

Název služby:

Klientské rozhraní: (Slouží pro přístup k Vyúčtování, změnu Služeb apod. Za případné zneužití přístupových údajů odpovídá Účastník)
Adresa Klienského rozhraní:

http://klient.allstarnet.cz/

Heslo:

Uživatelské jméno:

Další poznámky:

Údaje pro provedení platby: (splatnost Vyúčtování je do 15. dne v měsíci.)
Číslo účtu:

2400 875 892

Kód banky:

2010

Variabilní symbol:

Doručování vyúčtování elektronicky (zdarma, vyúčtování je zasíláno na uvedený email účastníka a je k dispozici v klientské sekci)

.

Měsíční částka k úhradě:

.

Doručování faktur poštou (placená služba, cena dle ceníku)

Účastník svým podpisem stvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s aktuálním ceníkem služeb, podmínkami zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů, se zněním Všeobecných
podmínek, s jejich obsahem bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat (ke stažení na www.allstarnet.cz).
Podmínky:
Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí Všeobecnými podmínkami Poskytovatele (dále jen VP), ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“), ustanovením §
1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek dle ZoEK a dle VP. Účastník je povinen platit pravidelně,
měsíčně, vždy do 15. dne, pokud však nebyla sjednána jiná perioda placení za výše uvedené služby.
Zahájení poskytování služeb:
Objednané Služby budou spuštěny v co nejkratším termínu, nebo dle VP
Doba trvání Účastnické Smlouvy, nebo min. využívání:
Účastnická smlouva se sjednává na
dobu neurčitou
na výslovnou žádost účastníka na dobu nejméně 24 měsíců.
Výpovědní lhůta se sjednává na ____ měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
V _____________________________

dne:

PODPIS POSKYTOVATELE: Zdeněk Polách

PODPIS ZÁSTUPCE POSKYTOVATELE: …………………………

PODPIS ÚČASTNÍKA: ………………………………

