
 

Smlouva číslo: 2021000
o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

uzavřená mezi
poskytovatelem: a

    
 
 
 
 
 

účastníkem: 

Radim Pytela - AC Vyškov
Zámecká 96/2, 682 01 Vyškov

Vzorná Jana
Rovná 1, 682 01 Vyškov

IČO: 10106456 DIČ: CZ6105250613 IČO: DIČ:

Bankovní spojení: 175650355/0300 Oprávněný zástupce:

Telefon: +420 517 444 444 Telefon: +420 111 222 333

E-mail: internet@acvyskov.cz E-mail: vzor@mail.cz

Registrace: MŽÚ Vyškov č.j. ŽF/834/92. Jsme plátci DPH! Číslo OP: 111111111 Dat.nar.: 21.08.1968

1. Předmět smluvního vztahu
Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje účastníkovi zřídit a/nebo poskytovat následující služby a účastník se zavazuje
za uvedené služby platit následující sjednané ceny:

Poskytovaná služba
Umístění koncového místa

Zahájení
dodávky
služeb

Minimální
doba

užívání do

Cena
služby

bez DPH

Cena služby
s DPH

Perioda
platby

Opti Basic Internet
Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov - Vyškov-Město,
68201

01.04.2021 ----- 247.11 Kč 299.00 Kč/měsíčně měsíc

Aktivační poplatek internetu 01.04.2021 ----- 826.45 Kč 1,000.00 Kč/jednorázově jednorázová

2. Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do 30 dnů.

3. Doplňková zařízení (při ukončení smlouvy se účastník zavazuje je vrátit)

4. Další ujednání
Žádná.

5. Závěrečná ustanovení - účastník prohlašuje, že
a) se s dostatečným předstihem seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, ceníkem, reklamačním řádem a specifikací
služeb firmy Radim Pytela - AC Vyškov, které jsou nedílnou součástí smlouvy,
b) uděluje poskytovateli souhlas se shromažďováním a užitím informací o svých osobních údajích ve smyslu Nařízení evropské
unie číslo 2016/679 (GDPR) a v rozsahu a za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách včetně souhlasu s
marketingovou činností poskytovatele,
c) si znění celé smlouvy řádně přečetl, její obsah je mu dostatečně srozumitelný a s jejím obsahem souhlasí.

Ve Vyškově:  01.04.2021

 

poskytovatel podpis účastníka



Technická specifikace služby
 

 Koncové zařízení/umístění  IP adresa  Maska podsítě  Výchozí brána

Síťové zakončení - IP služby
Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov

 10.10.10.10  255.255.255.0  10.10.10.1

 
Server Adresa

Zákaznický portál ucet.acvyskov.cz

Web ACVyškov www.acvyskov.cz

DNS1 server 94.199.192.192

DNS2 server 94.199.199.199

SMTP server mail.acvyskov.cz

SIP server voip.acvyskov.cz

 
Informace o nových tarifech a službách jsou k dispozici na webu: www.acvyskov.cz.

Zákaznická podpora:
a) www.facebook.com/ACVyskov.internet
b) zákaznické centrum dle otevírací doby provozovny tel. 517 444 444
c) dohledové centrum tel. 777 917 875 denně 8-22 hod.


