
SMLOUVA
o POSKYTNUTÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB a SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Razítko a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele Razítko a podpis oprávněného zástupce Uživatele 

ev.č: ruší a nahrazuje smlouvu ev.č.:

uzavřená mezi smluvními stranami

Rostislav Varmuža
Na Výsluní 965, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ: 75820641 DIČ: CZ8507184466
Bankovni spojeni: ČSOB Břeclav Číslo účtu: 198283164/0300

Oprávněný zástupce
Rostislav Varmuža Infolinka: +420 800 888 730 Mob: +420 737 550 087 E-mail: podpora@kupredu.net

Uživatel: (u podnikatelů a dalších právnických osob údaje dle zákona č. 89/2012 Sb., Občasnký zákoník, v platném znění)
Obchodní firma, u fyzických osob jméno a příjmení:
Sídlo (bydlište):
RČ:

Jméno a příjmení: Telefon:
Funkce: Fax:
Adresa (pokud se liší od sídla): E-mail: 

a) Technická specifikace definující poskytovanou Službu
b) Cenové ujednáni telekomunikační služby
c) Všeobecné podmínky pro poskytováni telekomunikačních služeb v platném znění
d) Předávací protokol
e) Další smluvní ujednání a dokumenty tvořící nedílnou součást každé smlouvy

V Moravské Nové Vsi 

Poskytovatel:

Oprávněný zástupce

Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Uživateli telekomunikační služby podle technických specifikací příslušných služeb a
související služby dle Dalšího smluvního ujednání a závazek Uživatele užívat poskytované Služby v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování
telekomunikačních služeb poskytovatelem Rostislavem Varmužou (síť Kupředu.net) a souvisejících služeb a za poskytované Služby platit sjednanou cenu.

 

V

Podrobné podmínky poskytování telekomunikačních Služeb, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, jsou stanoveny v následujicich dokumentech, které 
jsou nedilnou součásti této smlouvy a podpisem této smlouvy uživatel potvrzuje, že tyto dokumenty byly přiloženy k této smlouvě  a s jejich obsahem byl 
úživatel poskytovatelem seznámen:

Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a výše uvedenými dokumenty se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacich, v 
platném znění a zákonem č. 89/2019 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky dané výše uvedenými 
dokumenty. Veškeré změny této smlouvy musí mít písemnou formu. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, která jsou obě pokládána za originál. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou počínaje dnem, kdy uživatel tuto smlouvu podepsal, a o sjednání této doby určité uživatel výslovně požádal 
poskytovatele a souhlasí s ním. V případě, že se uživatel dostane do prodlení s plněním jakékoliv úplaty dle této smlouvy nebo jakékoliv její části, je uživatel 
povinen uhradit poskytovateli smluvní  pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částkyza každý den prodlení a to až do úplného zaplacení dlužné částky. 
Podmínky ujednané v této smlouvě, mají přednost před podmínkami uvedenými ve všeobecných podmínkách pro poskytování telekomunikačních služeb v 
platném znění. Strany si sjednávají zasílání faktur Českou poštou-obyčejná zásilka.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Razítko a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele Razítko a podpis oprávněného zástupce Uživatele 

Identifikace služby    
Příloha ke smlouvě: Požadavek na:

Identifikace uživatele
Uživatel: Fax:  

E-mail:
Telefon:

Termíny 

Lokalita uživatele
Identifikace: Podlaží:
Ulice: Místnost:
Město: PSČ:

Telefon:
Telefon: E-mail:

Parametry služby
Rychlost max (down/up): Druh linky:

Konektor:
Rychlost min -garantovaná (down/up): Agregace:

V Moravské Nové Vsi dne V

Rychlost běžně dostupná (down/up):

Specifikace zakončení IP konektivity u Uživatele:
Přidělení veřejné adresy Požadovaný počet adres

Úroveň kvality služby: Název služby:

Kontaktní osoba:

Typ rozhraní:

Služba bude zřízena do 7 dnů od podpisu technické specifikace oprávněným zástupcem Uživatele. V případě prodlení poskytovatele se zřízením
Služby u uživatele, je poskytovatel povinen uhradit uživateli smluvní pokutu ve výši 2 Kč za každý den prodlení poskytovatele se zřízením Služby, a
to až do dne zřízení služby poskytovatelem u uživatele. Pokud Poskytovatel nezřídí Službu do 15 dnů od smluveného termínu, dojde k okamžitému
ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

Oprávněný zástupce:

Technická specifikace Nahrazuje specifikaci/verzi:



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Razítko a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele Razítko a podpis oprávněného zástupce Uživatele 

Datum aktivace:

Nastavení síťového rozhraní

IP adresa

. . .
Maska

. . .
Brána

. . .
DNS1

. . .
DNS2

MAC (údaj pro ISP)

Rostislav Varmuža
Na Výsluní 965

691 55  Moravská Nová Ves
Tel: +420 737 550 087
Dohledové centrum – noční linka 24: +420 800 888 730
ICQ: 237 – 039 – 478
E-mail: podpora@kupredu.net
Skype: Admin-Kupředu.net
Odkaz na ceníky a internetový obchod: www.kupredu.net

Příloha ke smlouvě:

nevyplňovat

Kontakt na provozovatele (hlášení poruch, objednávky,…)

DHCP :
!tabulku v případě DHCP nevyplňovat!

mail.kupredu.net, server odchozí pošty požaduje ověření- username: kupredu, 
password: kupredu

SMTP (Outlook)



CENOVÉ UJEDNÁNÍ
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Razítko a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele Razítko a podpis oprávněného zástupce Uživatele 

Příloha ke smlouvě.: 

Celkem měsíčně

Poznámka    

Zákazník má v pronájmu přijimací zařízení, které je povinen do 30 dnů
 po ukončení smlouvy vrátit poskytovateli nebo uhradit dohodnutou prodejní cenu ve výši _____ Kč.

Způsob platby: prostřednictvím daňového dokladu a bezhotovostně bankovním převodem

Forma vyúčtování:  elektronický daňový doklad doručovaný na e-mail

tištěný daňový doklad doručovaný na bydliště (zpoplatněn)

V Moravské Nové Vsi dne V

Druh služby

Telekomunikační služba internet

Úroveň poskytování služby

Veřejná IP adresa

Pronájem VT a povinné pojištění

Poštovné (v případě tištěné faktury)

Pravidelný (měsíční) poplatekJednorázový instalační poplatek



Ev. Č.:

Jmeno a příjmení

Ulice

PŠČ

Město

Telefon:

E-mail:

Fax  
Dne!

KDE-Vyplnit V



DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Razítko a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele Razítko a podpis oprávněného zástupce Uživatele 

I. Identifikace služby    

Název: a) prodej telekomunikačního zařízení Typ: Cena:
b) pronájem telekomunikačního zařízení Typ: Doba pronájmu:
c) instalace a servisní služby Specifikace níže v III. Části Cena:

Zatržením označeného pole objednává Uživatel danou službu

II. Předmět služby

a) 

b) 

c)

III. Specifikace a popis  služby

c) Instalace přípojky+ nastavení

Tyto další smluvní ujednání tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskynutí telekomunikačních služeb a souvisejících služeb.

V Moravské Nové Vsi dne

0 0

0

Předmětem smlouvy je prodej telekomunikačního zařízení specifikovaného výše a závazek Poskytovatele dodat zařízení a převést 
na Uživatele vlastnické právo a závazek Uživatele zařízení přijmout a zaplatit sjednanou cenu.

Předmětem smlouvy je přenecházní telekomunikačního zařízení specifikovaného výše do nájmu Uživatele po stanovenou dobu a 
závazek Uživatele hradit Poskytovateli sjednané nájemné.

Předmětem smlouvy jsou  práce Poskytovatele pro Uživatele v rozsahu specifikovaném touto smlouvu v části Specifikace a popis 
služby a za sjednanou cenu v Identifikaci služby.


