Compono s.r.o.

Poskytovatel internetové konektivity

Smlouva
o poskytování veřejné služby přístupu k síti Internet
variabilní symbol / číslo smlouvy : ________________________

Poskytovatel
Compono s.r.o.
Husova 6, 267 51
IČO 284 89 837
zastoupený jednatelem Zdeňkem Zdvořákem
Uživatel:

 Fyzická osoba  Právnická osoba
Název firmy: ____________________________________________
Jméno a příjmení: ____________________________________________
Bydliště / Sídlo: ____________________________________________
____________________________________________
Datum narození: _____.______. 19_____ (pouze fyzické osoby)
IČO: ________________
DIČ: ____________________
Mobil: ___________________________
EMail: ____________________________________________
Bankovní spojení: _________________________________ / _________

Adresa přípojky k síti: (pokud je odlišná od adresy sídla)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Fakturační adresa: (pokud je odlišná od adresy sídla)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Smluvní strany souhlasí a zavazují se dodržovat podmínky a ujednání ve Všeobecných podmínkách poskytování
veřejné služby přístupu k síti Internet Compono s.r.o. a v dalších přílohách, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy, resp. Modifikované následujícími ujednáními.
Přílohy této smlouvy:
1) Všeobecné podmínky poskytování veřejné služby přístupu k síti Internet Compono s.r.o.
2) Protokol o nastavení a konfiguraci počítačové sítě

Datum instalace služby:
Datum začátku platby za provoz služby:
Cena za první měsíc provozu služby bez DPH:
Měsíční cena za provoz služby bez DPH *:

___________
___________
___________
___________

(pokud platba započala v průběhu měsíce)

* Uživatel může si může maximálně jednou denně změnit tarif, případně maximálně jednou týdně internet kompletně zapnout
nebo vypnout a tím ovlivňovat měsíční cenu. Tyto operace stejně tak jako informace o přenesených datech, nedoplatcích,
přeplatcích a formuláře o žádost o podporu uživatel nejde na adrese http://interninet.compono.cz/ , která je přístupná pouze z
domácí sítě.
Datum:

Datum:

Podpis / razítko pověřeného zástupce poskytovatele

Podpis / razítko pověřeného zástupce uživatele

Vyplňuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

ADRESA
TEL.: +420 725 826 993
Husova 6
E-MAIL: info@compono.cz
Zdice 267 51
HTTP:// www.compono.cz
Spisová značka: C 145368 vedená Městským soudem v Praze

IČO 284 89 837
DIČ CZ 84 89 837
SKYPE: compono.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
2600079890 / 2010
FIO Plzeň
IBAN: CZ4555000000005003005651

