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I. Smluvní strany

Dodavatel:
CC INTERNET s.r.o.
Kaprova 42/14, Praha 1, PSČ  110 00
IČO: 28721021 DIČ: CZ28721021
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 1, oddíl C, vložka 203736 se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1,
PSČ 110 00, pobočka Příční 29, Chomutov, zastoupená Jakubem Benešem nebo Michalem Poláškem, jednateli společnosti
dále jen „Dodavatel“

Objednatel:
Číslo účtu 197843561/0600
Var. symbol    36912996

Místo připojení:
Jméno a příjmení: Josef Novák
Ulice, č.p.: Příční 29
Město: Chomutov, 43001
E-mail:
Telefon: 775 677 712
Narozen: 25.02.1996

Přihlašovací údaje ke kontrole plateb na adrese www.ccinternet.cz/user
VS zákazníka 36912996 (variabilní symbol)
PIN: 240404

dále jen „Objednatel“

II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je připojení Objednatele do sítě Internet, a to rychlostí 100 Mbps [sdílená, agregace (až)
1:5].(dále také jako“služba“)

III. Cena a platby
Smluvní strany si sjednaly, že cena za poskytnutí služby – připojení Objednatele k síti Interneta.
činí částku 369 Kč s DPH měsíčně (dále jen jako „měsíční poplatek“).
Cena zahrnuje připojení 1 zařízení (PC/routeru), tedy přidělení jedné IP adresy vnitřní sítě.b.
Objednatel je povinen uhradit měsíční poplatek vždy k 28. dni příslušného kalendářního měsíce, a to na výšec.
uvedený bankovní účet Dodavatele pod variabilním symbolem, který je přidělen v záhlaví smlouvy. Objednatel
může uhradit měsíční poplatek rovněž ve lhůtě splatnosti kdykoliv osobně na kterékoliv provozovně Dodavatele,
které má Dodavatel uvedené na svých www stránkách.
V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou měsíčního poplatku, sjednaly si tímto smluvní strany smluvníd.
pokutu ve výši 100 Kč. Bude-li objednatel v prodlení s platbou více než 10 kalendářních dnů, je Dodavatel oprávněn
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky, a to od 11. kalendářního dne prodlení až do jejího úplného
zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
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Vyúčtování služeb Objednatel od Dodavatele obdrží do posledního dne příslušného kalendářního měsíce a toa.
dodáním do uživatelského účtu v samoobsluze na www stránkách Dodavatele www.ccinternet.cz/user.
Pro případ opětovného zpřístupnění sítě Internet po jeho odpojení ve smyslu bodu d. tohoto článku této smlouvyb.
si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 100 Kč, kterou je Objednatel povinen uhradit na bankovní účet
Dodavatele uvedený výše pod přiděleným variabilním symbolem. Dodavatel se zavazuje připojit Objednatele do
sítě Internet do 24 hodin od připsání částky odpovídající sjednané smluvní pokutě ve větě první tohoto odstavce
této smlouvy na bankovní účet Dodavatele. Po opětovném připojení je Objednatel povinen hradit měsíční poplatek
až do řádného ukončení smlouvy.

IV. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.a.
Výpovědní lhůta činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědib.
druhé straně, není-li sjednáno jinak.

V. Předávací protokol
Název Částka
UTP/FTP kabel (20 Kč/m) použito ... m      DODÁNO
Práce technika (475 Kč/hod) 950 Kč      DODÁNO
..................................................... ....... Kč      DODÁNO

aktivační poplatek: 1Kč
PLACENO hotově
       Technikovi              V kanceláři

Svým podpisem objednatel stvrzuje převzetí výše uvedených služeb dodavatele bez výhrad, není-li uvedeno jinak.a.
Objednatel svým podpisem stvrzuje, že zařízení a materiál byl dodán. V případě ztráty či poškození zařízení seb.
zavazuje uhradit částku poškozeného či ztraceného zařízení dle podmínek VOP (Všeobecných obchodních
podmínek nebo také Obchodních podmínek).

VI. Závěrečná ustanovení
Objednatel při podpisu této smlouvy obdržel Obchodní podmínky a svým podpisem potvrzuje, že Obchodníma.
podmínkám porozuměl a nemá k nim žádné připomínky. Obchodní podmínky tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom z nich pro každou ze smluvních stran.b.
Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou včetně Obchodních podmínek před jejím podpisem důkladněc.
seznámily, že je uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek.

Podpisem této smlouvy potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumenty Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a
Prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a zároveň uděluji společnosti CC
INTERNET s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 1, oddíl C, vložka 203736 výslovný
souhlas se zpracováním mých osobních údajů dle podmínek těchto dokumentů. Potvrzuji, že jsem byl seznámen se
svými právy na odvolání svého souhlasu.

V Chomutově dne 26.02.2019 První platba proběhne v měsíci březen

............................................ ............................................
Objednatel Dodavatel


