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

Číslo smlouvy:

Bez závazku

Závazek 24měsíců

Změna smlouvy

Provozovatel sítě: Winet Solutions s.r.o. , Slezská 557, 741 01 Nový Jičín, IČO: 04791983
Provozovna: Dostála Bystřiny 5, 741 01 Nový Jičín, Kontakt: +420 552-309-923, www.winetsolutions.cz

Účastník
Adresa účastníka: (adresa trvalého bydliště účastníka, místa podnikání, nebo sídla společnosti)
Název společnosti, Jméno a Příjmení:
Ulice:
Obec:
IČ:
DIČ:
Datum narození:
Číslo OP, nebo pasu:
Kontaktní tel:
Email:

OR

Psč:

Adresa instalace: (pokud se liší od adresy účastníka)
Název společnosti, Jméno a Příjmení:
Ulice:
Obec:
Kontaktní telefon:
Popis umístění:

Psč:
Email:
Patro/číslo bytu:

Zapůjčené a dodané technické zařízení: (zařízení, které bylo účastníkovy zapůjčeno, je majetkem sítě
Zařízení:
Anténa:
Výrobní číslo:
Výrobní číslo:
Celková hodnota zapůjčeného a instalovaného zařízení:

Winet Solutions s.r.o.)

UTP/FTP:

VZ

Zapůjčené a dodané technické zařízení IPTV: (zařízení, které bylo účastníkovy zapůjčeno, je majetkem sítě Winet Solutions s.r.o.)
Zařízení:
UTP/FTP:
Výrobní číslo:
Celková hodnota zapůjčeného a instalovaného zařízení:
Uživatelské rozhraní: (Slouží k přehledu smluv, vyúčtování a IPTV. Za případné zneužití odpovídá účatník)
Adresa uživatelského rozhraní internet
http://klient.winetsolutions.cz
Zákaznické číslo: variabilní symbol
Heslo:
Adresa uživatelského rozhraní IPTV
live.konekt4net.tv
Přihlašovací jméno: variabilní symbol
Heslo:
Služby: ✘ Internet
Název služby:

IPTV
Poznámka služby:

Odchozí SMTP server pošty: (nastavení do emailového klienta)
Odchozí SMTP server: mail.winetsolutions.cz
Informace a poznámky: (informace, nebo poznámky týkající se Vašeho zákaznického účtu)
Poznámky

Měsíční cena:

Platební podmínky
Zasílání faktur: (faktury jsou zasílány výhradně elektronicky na výše uvedený e-mail)

OR

Zasílání faktur poštou: (faktury jsou zpoplatněny 50Kč)
Veřejná IPv4 adresa: (50,- Kč/měs.)

Informace o platbách:

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu poskytovatel: 90090002/2010
Variabilní symbol:
Měsíční platba:
Splatnost do 15. dne v měsíci (doporučené datum úhrady: 10. dne v měsíci)

Uživatel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami
poskytovatele a s těmito souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění jsou vždy vyvěšeny na webových
stránkách www.winetsolutions.cz
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............………………………………………………….……. ……………………………………………………..........
Účastník:
Poskytovatel, nebo jeho oprávněný zástupce:

