ÚČASTNICKÁ SMLOUVA A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a předávací protokol

Číslo smlouvy (variabilní symbol plateb):
Nový účastník
Změna služeb
Přepis smlouvy z účastníka č.:
Provozovatel sítě Cznet.cz, Jiří Doležal, Na Slovance 1130/6, 182 00 Praha 8 - Libeň, IČ: 66028990 DIČ: CZ7602240118, ČTÚ: 1280 (dále jen „Poskytovatel“).
Zákaznické centrum a korespondenční adresa: Cznet s.r.o., Pod Vodárenskou věží 2, 182 00, Po-Pá, 8.00 – 17.00, Kontakty: +420 226 517 200, info@cznet.cz, technik@cznet.cz
Adresa účastníka: (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.:

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

Patro:

Ulice:

Byt:

Obec:

PSČ:

Doručovací adresa: (doručovací adresa)
Název společnosti / jméno a příjmení:

IČO:

Ulice:

DIČ:

Obec:

PSČ:

Nastavení IP: (informace o síťovém nastavení IP adres atd.)
Přidělená IP adresa:

Odchozí SMTP server:

Výchozí brána:

smtp.cznet.cz

Náhradní SMTP:

smtp2.cznet.cz

Maska sítě:

10.200.200.6

Prim. DNS:

Sek. DNS:

10.200.200.10

Zapůjčené technické zařízení: (zařízení, které bylo Účastníkovi zapůjčeno po dobu trvání smluvního vztahu)
Název, typ

Výrobní číslo/mac:

Měs.cena s DPH

Služby: (objednané služby)
Název služby:

Popis:

Rychlost připojení:

Měs.cena s DPH:

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

http://zakaznik.cznet.cz/

Uživatelské jméno:

Heslo:

Informace, poznámky: (informace, nebo poznámky týkající se Vašeho zákaznického účtu)

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

1283675001

Kód banky:

5500

Variabilní symbol:

Měsíční částka k úhradě:

Doručování vyúčtování elektronicky (zdarma, vyúčtování je zasíláno na uvedený email Účastníka a do Klientského rozhraní: http://zakaznik.cznet.cz)
Souhlasím s pořízením foto kopie dokladu totožnosti (O.P.,pas, povolení k pobytu)
Instalační/zřizovací poplatek uhrazen při podpisu této Smlouvy:
Účastník s podpisem této Smlouvy převzal Všeobecné podmínky o počtu 7 stran a aktuální ceník služeb. (na www.cznet.cz, nebo u prodejců služeb)

,-Kč s DPH

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 se zavazuje za
objednané služby platit pravidelně, měsíčně, vždy do 15. dne, pokud však nebyla sjednána jiná perioda placení za výše uvedené služby. Nedílnou součástí této Smlouvy je aktuální ceník, dle kterého jsou služby
účtované a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací o počtu 7 stran, oboje zveřejněno na www.cznet.cz. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že tématické balíčky TV lze zrušit
nejdříve 3 měsíce od objednání. Účastník stvrzuje a prohlašuje, že: a) s podpisem této Smlouvy Poskytovateli nedluží za jakékoliv poskytované služby, se seznámil s aktuálním ceníkem služeb, podmínkami
zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů, se zněním Všeobecných podmínek (které obdržel a jsou spolu s ceníkem součástí této Smlouvy), s jejich obsahem bez výhrad souhlasí a
zavazuje se je dodržovat, b) obdržel informace o možnosti odstoupit od Účastnické smlouvy v případě uzavření mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele, nebo prostředkem na dálku a žádá, aby
Poskytovatel začal s plněním Účastnické smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení, c) byl informován o nutnosti pořízení, nebo zapůjčení koncových zařízení (např.Set-top box, Wi-Fi router apod.), d) se
zavazuje využívat služeb Poskytovatele po dobu trvání Účastnické smlouvy, platit za ně řádně a včas sjednanou cenu. Koncové zařízení poskytuje Poskytovatel. Po ukončení smlouvy s Poskytovatelem, se
Účastník zavazuje zapůjčené zařízení do 14 dní vrátit Poskytovateli a to na doručovací adresu shora uvedenou. V případě nevrácení zařízení se Účastník zavazuje uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
3.000 Kč za každé zapůjčené zařízení.
Doba trvání Účastnické Smlouvy, věrnostní sleva: Každý nový účastník má možnost využít Věrnostní slevy na vybrané služby. Ceny služeb jsou vždy uváděny včetně věrnostní slevy ve výši 200 Kč/měs
za každou službu. Ceny služeb bez Věrnostních slev jsou uvedeny v kompletním ceníku služeb, který je dostupný na www.cznet.cz. Nárok na Věrnostní slevu vzniká po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy,
avšak sleva se projeví ve vyúčtování již od začátku využívání služeb. Pokud účastník poruší podmínky pro čerpání Věrnostních slevy, tj. nebude řádně a včas hradit ceny za služby, nebo před uplynutím
min.sjednané doby dojde z důvodů na straně účastníka k ukončení účastnické smlouvy, pak je Poskytovatel oprávněný dofakturovat účastníkovi rozdíl mezi standardní cenou služeb bez věrností slevy a cenou s
věrnostní slevou od doby jejího čerpaní. V rámci poskytování Věrnostní slevy může Účastník provést změnu služeb, resp.zvýšení ceny služeb. Věrnostní slevu je možné bez jakýchkoliv sankcí zrušit nejpozději 2
kalendářní měsíce před skončením trvání Účastnické smlouvy, resp. min.doby využívání služeb.V takovém případě bude dále účtována běžná cena služby dle Účastnické smlouvy.
Účastnická smlouva s Věrnostní slevou je uzavírána na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců a s automatickou prolongací vždy o stejné období.
Vypovědět Účastnickou smlouvu je možné písemným doručením výpovědi Poskytovateli nejpozději 1 kalendářní měsíc před koncem trvání Účastnické smlouvy. Pokud již nechcete využívat našich služeb,
kontaktujte nás e-mailem: info@cznet.cz ,nebo vyplňte formulář výpovědi z www.cznet.cz.
V Praze dne:
Poskytovatel: Jiří Doležal

Zástupce poskytovatele:

Účastník:

…………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………..

