Smlouva o připojení k síti Internet
I. Smluvní strany
Dodavatel:
CC INTERNET s.r.o.
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, PSČ 430 01
zastoupená Jakubem Benešem nebo Michalem Poláškem, jednateli společnosti
dále jen „Dodavatel“
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

Objednatel:

197843561/0600

Email:
Telefon:
Datum narození:
Přihlašovací údaje ke kontrole plateb na adrese www.ccinternet.cz/user
VS zákazníka:
(variabilní symbol)
PIN:
dále jen „Objednatel“
II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je připojení Objednatele do sítě Internet, a to rychlostí
[sdílená, agregace (až) 1:5].

Mbps

III. Cena a platby
a. Smluvní strany si sjednaly, že cena za poskytnutí služby – připojení Objednatele k síti Internet - činí
částku
Kč měsíčně (dále jen jako „měsíční poplatek“).
b. Cena zahrnuje připojení 1 PC (routeru), tedy přidělení jedné IP adresy vnitřní sítě.
c. Objednatel je povinen uhradit měsíční poplatek vždy k 28. dni příslušného kalendářního měsíce,
a to na výše uvedený bankovní účet Dodavatele pod variabilním symbolem, který je přidělen v záhlaví
smlouvy.
d. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou měsíčního poplatku, sjednaly si tímto smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 100 Kč.
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e.

f.

g.

IV.
a.
b.
c.

Dodavatel může ukončit smluvní vztah nebo nezřídit účastníkovi přístup k veřejně dostupné službě
elektronických komunikací v případech, kdy Objednatel úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo
identifikační údaje nebo opožděně platil nebo neplatil cenu za služby. Opožděným placením se
pro účely tohoto ustanovení rozumí nezaplacení nejméně 1 vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti.
Neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně 2 nezaplacených vyúčtování
ceny. Dodavatel je v takových případech oprávněn bez nároku na náhradu zablokovat Objednateli
přístup k síti Internet a přesměrovat ho
na Dodavatelovu informační stránku. Zablokováním přístupu k síti Internet není dotčeno právo
Dodavatele na zaplacení měsíčního poplatku.
Pro případ opětovného zpřístupnění sítě Internet si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši
100 Kč, kterou je Objednatel povinen uhradit na Dodavatelův bankovní účet uvedený výše
pod přiděleným variabilním symbolem. Dodavatel se zavazuje připojit Objednatele do sítě Internet
do 24 hodin od připsání této smluvní pokuty a dlužné částky na svůj bankovní účet. Po opětovném
připojení je Objednatel povinen hradit měsíční poplatek až do řádného ukončení smlouvy.
V případě poruchy či výpadku služby objednatel kontaktuje dodavatele na tel. č. 775 677 712 nebo
733 726 864 nebo na e-mailové adrese prodej@ccinternet.cz. V případě dlouhodobého nedovolání
na výše uvedená telefonní čísla, volejte 722 934 927.

Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi druhé straně.
Objednatel bere na vědomí, že Dodavatel, jakožto osoba poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti, uveřejňuje aktuální
znění všeobecných obchodních podmínek na www.ccinternet.cz a že bude vždy nejméně 1 měsíc
před nabytím účinnosti změn smlouvy uveřejňovat informaci o této změně v každé své provozovně a
na svých www stránkách. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených v § 63
odstavci 1 písm. c) až n) zákona o elektronických komunikacích, nebo změn jiných ustanovení, které
vedou ke zhoršení postavení účastníka, upozorní Dodavatel Objednatele na svých www stránkách
o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové
podmínky nebude účastník akceptovat. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká,
pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy. Právo ukončit smlouvu podle
tohoto ustanovení může Objednatel do 30 dnů od nabytí účinnosti této změny.

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

……………………………………………………………..
Objednatel

……………………………………………………………..
Dodavatel
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Předávací protokol - připojení kabelem
ČÁSTKA
UTP Kabel cat5e (25 Kč/m)

DODÁNO

WiFi Router – TPLink WR740N

1 490 Kč

DODÁNO

Aktivace služby

1 Kč

DODÁNO

Práce technika (475 Kč/hod)

950 Kč

DODÁNO

5Ghz, Maxlink, 19dBi, PoE 24V

3 281 Kč

DODÁNO
DODÁNO
DODÁNO
DODÁNO

CELKEM K ZAPLACENÍ:
PLACENO hotově
Technikovi
V kanceláři
Vysvětlivky:
□ DODÁNO

Zaškrtnout v případě, že tato komodita byla dodána v pořádku a plně funkční.

Přehled akčních cen:
Pro rodinné domy a samostatné připojení je aktivační poplatek závislý na zvoleném tarifu.
Pro bytové domy, panelové domy a optickou síť je aktivační poplatek 1 Kč.
V případě využití akční nabídky “WiFi Router za 1 Kč“ je možné poskytnou WiFi Router zdarma ke
každému novému připojení.
VAŠE IP ADRESA:
IP
Maska
Brána
DNS

VEŘEJNÁ IP ADRESA:

255.255.255.0
172.16.1.1

IP
Měsíční poplatek*

nedodáno

*) k měsíčnímu paušálu za připojení do sítě internet, které si
Objednatel objednal, se měsíční poplatek za veřejnou IP adresu
připočítá k měsíčnímu paušálu za připojení do sítě internet

Svým podpisem zákazník stvrzuje převzetí výše uvedených služeb poskytovatele bez výhrad, není-li
uvedeno jinak.
Zákazník svým podpisem stvrzuje, že zařízení a materiál byl dodán. V případě ztráty či poškození
zařízení se zavazuje uhradit částku poškozeného či ztraceného zařízení v plné výši bez ohledu na
amortizaci.
Zařízení, jiná technologie a příslušenství patří firmě CC INTERNET s.r.o., není-li uvedeno jinak.

.............................
Datum předání služby

.............................
Podpis Objednatele
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