
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. 000000 
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

mezi
Ing. Petr Lukeš, Novosedly 158, 691 82  Novosedly na Moravě, IČ: 75708477, DIČ: CZ8006034058 (dále jen "POSKYTOVATEL"),
tel.: 773 530 570, e-mail: info@novosedly.net, www.novosedly.net

a ZÁKAZNÍKEM (MÍSTO INSTALACE)

Jméno:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Rodné číslo:

ADRESA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLO SPOLEČNOSTI / MÍSTO PODNIKÁNÍ (není-li shodná s výše uvedenou adresou):

Adresa:

Údaje o službě

A. Poskytované služby

INTERNET MAX

DVĚSTĚ MEGA TŘISTA MEGA

Datum zahájení služby: ..............................

B. Cena služby

Měsíční cena za používání služby je dle platného ceníku (viz. www.novosedly.net).

C. Způsob platby

převodním příkazem SIPO

Číslo účtu poskytovatele: 2200018917 / 2010

Variabilní symbol: 000000

Při platbě vždy uvádějte uvedený variabilní symbol.

D. Účtovací období
měsíčně čtvrtletně pololetně ročně

E. Forma vyúčtování

Elektronická faktura doručovaná na e-mail

Tištěná faktura zasílaná poštou (zpoplatněno dle ceníku)

PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁKAZNICKÉ ZÓNY
Adresa: http://muj.novosedly.net
Přihlašovací jméno: 000000
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Přihlašovací heslo: 45qm739t



Závěrečná ustanovení

Datum

poskytovatel služby zákazník

INFORMACE O TECHNICKÉ PODPOŘE
Internetové stránky www.novosedly.net
www.novosedly.net/kontakt - aktuální kontakty, kontaktní formulář
www.novosedly.net/podpora - informace o nastavení služeb
E-mail: info@novosedly.net
Telefon: 773 530 570
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1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět pouze písemnou formou. Výpovědní
lhůta je 30 dní, která začíná běžet následující den po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud
byla stanovena minimální doba užívání služby je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli jednu pětinu
součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

3. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s aktuálními Všeobecnými podmínkami, Určením rychlostí služeb,
Ceníkem služeb, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a bere je na vědomí. Zákazník uděluje
poskytovateli oprávnění ke zpracování svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v
souladu se Všeobecnými podmínkami. 

4. Zákazník souhlasí s uveřejněním dokumentů Všeobecné podmínky, Určení rychlostí služeb, Ceník
služeb na internetových stránkách poskytovatele www.novosedly.net.

5. Hodnoty maximální, inzerované, běžné a minimální rychlosti jsou vymezeny v dokumentu Určení
rychlostí služeb, který je nedílnou součástí Smlouvy.

6. Tato smlouva je sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve dvou originálních
vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.


