Smlouva č.:

Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací
(přístup k internetu)
Účastník (fakturační adresa) :

Poskytovatel:
MSC-NET s.r.o.

Firma:

Palackého 143

Ulice:

282 01 Český Brod
IČ: 27434109

DIČ: CZ27434109

Zapsána v OR, Městský soud v Praze, odd. C, vl. 111960

Parametry a cena služby :
Tarif :

PSČ/Obec:
IČ/OP:

DIČ:

Dodací - instalační adresa (pokud se liší od fakturační) :
Firma:

Vlastnictví zařízení :
Jméno:
Platnost služby od :
Závazek do :
Cena za tarif měsíčně :

Ulice:
PSČ/Obec:
Oprávněný zástupce účastníka a kontakt :

Celkem za doplňkové služby :

Jméno a Příjmení :

Fakturační období :

telelefon, mobil :

Cena za fakturační období :

Email :

Splatnost faktur ve dnech :

Souhlasím se zasíláním obchodních
sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. § 7:

ANO / NE

Služby jsou poskytovány v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné podmínky“), Technickou
specifikací (odpovídající variantě služby) a Ceníkem služby (dle varianty služby ). Tyto dokumenty jsou přílohou této smlouvy a jejich platné znění je dostupné v
provozovně Poskytovatele a internetových stránkách www.msc-net.cz . Účastník se zavazuje platit za poskytování služeb ceny uvedené v této smlouvě a ceny dle
platného Ceníku služby a to dle platebních podmínek určených Všeobecnými podmínkami poskytovatele. Neplnění platebních podmínek je považováno za
podstatné porušení smlouvy. Ceny za doplňkové služby, které lze v souvislosti se službami dle předmětu této smlouvy využívat, jsou stanoveny Ceníkem služby.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována dle platných daňových zákonů. Pokud je součástí služby poskytnutí telekomunikačního zařízení (dále jen
„zařízení“) pro zajištění přístupu ke službě je toto zařízení uvedeného v předávacím protokolu. Služba je provozována v bezlicenčním (volném) pásmu,
poskytovatel neručí za případné výpadky, způsobené zarušením přenosového rádiového pásma. Součástí služby může být dále poskytnutí koncového
telekomunikačního zařízení pro (dále jen „KTZ“). Účastník se zavazuje zabezpečit zařízení, které je majetkem poskytovatele, proti odcizení,zničení a poškození.
Dále se zavazuje, že zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele kamkoliv přemísťovat, ani s ním jiným způsobem manipulovat. Při
ukončení platnosti smlouvy je účastník povinen zařízení poskytovateli vrátit a to bezodkladně na písemnou výzvu poskytovatele. Poskytovatel negarantuje
parametry služby, pokud si účastník služby sám změní umístění nebo nastavení zařízení. Účastníkovi služby je zakázáno používat rozsah IP adres 10.0.0.0/8 na
aktivních síťových zařízení v rámci jeho lokální sítě (např. switche nebo další zařízení) za koncovým zařízením poskytovatele. Účastník tímto prohlašuje, že
vlastník nemovitosti, ve které bude provedena instalace zařízení související s realizací služby dle této smlouvy, nemá námitek proti tomu, aby poskytovatel služby,
provedl nezbytné práce pro zřízení služby, a to na střeše budovy, ve vnitřních prostorách budovy, případně na vnějším plášti budovy a na balkóně přináležejícímu k
bytu, nebo bytové jednotce účastníkem užívané. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a níže uvedenými dokumenty se řídí zákonem č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Smlouva se
podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oboustranně podepsaných číslovaných
dodatků. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi. Pokud účastník nepotvrdí písemně
termín ukončení smlouvy nejpozději 14 dní před uplynutím řádného smluvního období, smlouva se automaticky prodlužuje na dobu neurčitou. V případě
nedodržení minimálního závazku, náleži poskytovateli smluvní pokuta ve výši ceny služby do řádného splnění závazku včetně všech doplnkových služeb.
Podpisem této smlouvy vyslovuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně
některých zákonů, v platném znění a § 87 zákona č. 127/2005 Sb.
Účastník potvrzuje, že souhlasí s instalací zařízení na nemovitosti. Pokud není vlastníkem nemovitosti, potvrzuje svým podpisem, že souhlas vlastníka nemovitosti
s instalací a umístěním zařízení k dispozici má.

Další ujednání :

V Českém Brodě dne: . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................
MSC-NET s.r.o.
poskytovatel

..................................
účastník

Předávací protokol služby/zařízení elektronických komunikací
HOTLINE INTERNET TEL 777 033 377 * PRODEJNA + PC SERVIS TEL 608 033 330

tento protokol je nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Účastníkem a Poskytovatelem, uvedené na druhé straně tohoto listu
Poskytovatel: MSC-NET s.r.o., Palackého 143, 28201 Český Brod, IČO:27434109, DIČ:CZ27434109, TEL. 777 033 377, 321 620 215

SERVERY * NOTEBOOKY * POČÍTAČE * REPASY * PRODEJNA TEL. 608 033 330

INFORMACE O INSTALOVANÉM ZAŘÍZENÍ PRO SLUŽBY EL. KOMUNIKACÍ
Vlastník zařízení:Poskytovatel
Přijímač - technologie
Anténa-typ

cena pronajatého zařízení

__________

5GHz

GentleBOX(17dB)

Napájecí zdroj příjímače - napětí 12V
Délka pigtailu ___________

Účastník - bude doúčtováno
2.4GHz

ethernet

malá (22dB)

střední (26dB)

15V+PoE

Typ přijímače: WISP

18V

24V

cena ______

Mikrotik

MATERIÁL, JENŽ NENÍ SOUČÁSTÍ STANDARDNÍ INSTALACE A BUDE DOÚČTOVÁN
cena
POE Injektor (pasivní)
(= napájení zařízení pomocí UTP kabelu)
_______
UTP kabel - více než 10m _________ m
Instalován držák antény:

Výložník

síťová karta:

PCI

další zařízení - uveďte
Wifi Router

_______
Patka

Stožár

_______
_______

PCIex

____________________________________
Typ WifiRouteru _____________________

_______

Switch

jméno________heslo_________

5 portů

šifrovací (síťový klíč) pro lokální wifirouter_____________________

8 portů

SSID (název bezdrátové sítě) WifiRouteru_____________________

16 portů

přihlašovací údaje wifirouteru:

cena ______

UPOZORNĚNÍ:WIFIROUTER NENÍ KONCOVÝM BODEM SLUŽBY,
KONCOVÝM BODEM SLUŽBY JE VYSÍLAČ MSC-NET s.r.o.

Další použitý materiál

cena ______

______________________________________________________

cena ______
_________________________________________________________________________

IP ADRESA: PŘIDĚLUJE SERVER automaticky - DHCP
MASKA: PŘIDĚLUJE SERVER automaticky - DHCP
VÝCHOZÍ BRÁNA:PŘIDĚLUJE SERVER automaticky - DHCP
SERVER DNS1, DNS2 :PŘIDĚLUJE SERVER automaticky - DHCP
ADRESA SERVERU PRO ODESÍLÁNÍ EL. POŠTY (E-MAILŮ):
(SMTP SERVER)
mail.msc-net.cz / posta.msc-net.cz
(místo, datum a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele)

v případě potíží se službou
vypněte a za 30 sekund zapněte
veškerá instalovaná zařízení.
Trvá-li závada, kontaktujte
HOTLINE Poskytovatele
tel 777 033 377
Po-Ne 9-21 hod

M S C
N E T

M S C
N E T

INFORMACE O NASTAVENÍ POČÍTAČE / KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ ÚČASTNÍKA

(místo, datum a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele)

Poskytovatel

Účastník

V ____________dne________

V ____________dne________

Účastník svým podpisem stvrzuje, že mu služba byla nainstalována a předvedena její funkčnost
Veškeré ceny, uvedené v tomto protokolu, jsou udávány v korunách českých (CZK) bez DPH

