
 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
 

  
 

 
uzavřená v souladu se zákonem č. 127/2005 sb. mezi společností 

Jan Waleczek, Mládežnická 885/3, 73701 Český Těšín,  IČ:73359637 DIČ:CZ8207205127 
účet 7394463842/2010 (FIO), www.meshnet.cz         (dále jen POSKYTOVATEL)                                                                       a                                                                                          

Titul: Jméno: Příjmení/Název  společnosti 

 
 

Ulice:  Číslo popisné/orientační: PSČ: 
                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Obec: Rodné číslo/IČO: e-mail: 
 

 
 

(dále jen UŽIVATEL). 
1. Úvodní ujednání 
1.1. Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 sb., a to v souladu s Osvědčením o registraci č.4643 

 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli služby elektronických komunikací specifikované v přílohách označených jako "Obchodně-technické podmínky", které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. 
2.2. Uživatel se zavazuje, že za sjednané služby bude platit dohodnutou cenu, jejíž výše je stanovena jako součet cen všech platných příloh označených jako "Obchodně-technické 
podmínky", které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Ostatní ujednání 
3.1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací sítě MESHNET COMPUTERS. vystavených na www prezentaci 
poskytovatele na adrese http://www.meshnet.cz/ke-stazeni/, a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí této smlouvy a jako takové je bude dodržovat po celou dobu platnosti 
smlouvy. Zároveň bere na vědomí, že tyto podmínky se mohou během platnosti této smlouvy měnit v souvislosti například se změnou platné legislativy. 
3.2. Nedílnou součásti smlouvy je dokument „Specifikace služeb“, který je dostupný na adrese  http://www.meshnet.cz/ke-stazeni/,  

4. Platnost smlouvy a závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.  Minimální doba platnosti této smlouvy je shodná s minimální dobou platnosti přílohy, která má nejdelší platnost. Výpovědní lhůta je 
stanovena na 1 měsíc. Ukončení smlouvy je možné pouze písemnou výpovědí smlouvy, nebo písemnou dohodou obou stran. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Při nedodržení všech bodů smlouvy, je uživatel povinen uhradit poskytovateli škodu, která poskytovateli 
předčasným ukončením smlouvy vznikla. 
4.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Poskytovatel obdrží jeden stejnopis a uživatel také jeden stejnopis. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 
 
 
 

za poskytovatele za uživatele 
 
 
 

Příloha č. 1 OBCHODNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET 
ke smlouvě číslo: 

 

směrem k uživateli: směrem od uživatele: 
1. Specifikace služeb: INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ O RYCHLOSTI                                               / 

 

 
2. Fyzické umístění: 

 

 
 

3. Nastavení TCP/IP: 
IP adresa: Maska: Výchozí brána: 

 

 

Upřednostňovaný DNS: Náhradní DNS: SMTP server: 
 

 
 

4. Pravidelné měsíční platby:        5. Zařízení:     typ/mac:  
                                                                                                               

   Uvedené ceny jsou včetně DPH 
 

6. Kontakty na hlášení poruch a zákaznické centrum: telefonní číslo po-pá 8:00 – 17:00 739 446 384, e-mailová adresainfo@meshnet.cz 
 
 
 
 
 

za poskytovatele za uživatele 


