Smlouva číslo :

|

Smlouva o poskytování služby bezdrátového připojení k síti Internet
1.

Smluvní strany: Provozovatel služby GogoNET Lucito COMP s.r.o.
Sídlo: Skotnice 198, 742 58 . IČO: 28658612 DIČ: CZ 28658612
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud Ostrava, odd. C, vložka 37544
bankovní spojení: 43-9866950227/ 0100 Tel: 603 456 780 WEB: www.gogonet.cz E-Mail:

info@gogonet.cz podpora@gogonet.cz

jako poskytovatel na straně jedné
Uživatel služby GogoNET
Název (jméno) uživatele:
Adresa (sídlo): Město:
IČO / RČ:

Č. bytu:

Patro:

PSČ:

Ulice:
DIČ:

Telefon:

Bankovní spojení / SIPO:
E-mail:

Adresa pro umístění technologie (pokud se liší od adresy sídla) Název (jméno):
Město:

PSČ:

Ulice:

jako uživatel na straně druhé.
Uzavírají tuto závaznou smlouvu o poskytování služby bezdrátového připojení k Internetu prostřednictvím sítě GogoNET za
podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy mezi společností Lucito COMP s.r.o. jako provozovatelem služby GogoNET a uživatelem služby GogoNET je
poskytnutí následujících služeb bezdrátového připojení k Internetu:

2.1 Zvolený měsíční tarif
sdílené kanály
cena s DPH
Tarif

Tarif

vyhrazené kanály
cena s DPH

Go²NET Basic 64/32 Kbit

Go²NET Basic+ 64/32 Kbit

Go²NET Online 128/64 Kbit

Go²NET Online+ 128/64 Kbit

Go²NET Fast 192/96 Kbit

Go²NET Fast+ 192/96 Kbit

Go²NET Turbo 256/128 Kbit

Go²NET Turbo+ 256/128 Kbit

Go²NET Profi 512/196 Kbit

Go²NET Profi+ 512/196 Kbit

Go²NET Fire
Kbit
Go²NET Fire+
*Mám zájem o zvýhodněný tarif s platbou na rok dopředu. Tj. 12x měsíční platba.

Kbit
Ano

2.2 Doba uzavření smlouvy a způsob úhrady služby
Doba uzavření smlouvy - cena aktivace

3.

cena

s DPH

Forma úhrady paušálního poplatku

Smlouva na 24 měsíců

Bankovním převodem

Smlouva na 12 měsíců

Složenkou

Smlouva na dobu neurčitou

Nezapomeňte uvádět variabilní symbol!! Číslo smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Doba, na kterou je uzavřena smlouva začíná běžet od následujícího kalendářního měsíce po spuštění (aktivaci) služby. Za dobu ode dne spuštění služby do počátku běhu
smluvní doby uhradí uživatel služby poměrnou část paušálního poplatku služby. Úhrada měsíčního paušálního poplatku je prováděna vždy do 20. dne v aktuálním měsíci
a to na měsíc dopředu na účet provozovatele služby.Platba je tedy zálohová Jako variabilní symbol plateb je uživatel povinen používat číslo své smlouvy.
Aktivační poplatek se hradí jednorázově hotově při spuštění služby.Provozovatelem sítě GogoNET je společnost Lucito COMP s.r.o. Připojení je provedeno
prostřednictvím bezdrátové sítě GogoNET. Zařízení přípojného bodu je vlastnictvím Lucito COMP.s.r.o., pokud není uvedeno jinak. Přílohou smlouvy jsou
Všeobecné obchodní podmínky služby GogoNET a aktuální Ceník služeb. Souhlas majitele nemovitosti je nutnou podmínkou pro instalaci zařízení.
Uživatel prohlašuje, že všechny údaje jsou pravdivé, dále prohlašuje, že byl seznámen s Všeobecnými obchodními podmínkami služby GogoNET a že s nimi souhlasí.
Tato smlouva je pro obě strany závazná a je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má stejnou platnost. Smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 519/1991 Sb.,
Obchodní zákoník v platném znění.

4. Podpisy smluvních stran
Za provozovatele služby GogoNET

Podpis: …………………………….
Datum:
Datum aktivace služby:

Za uživatele služby GogoNET

Podpis: ……………………….

Příloha č.1

Protokol o aktivaci služby.
MAC adresa uživatele:
Přihlašovací parametry do sítě:
IP adresa:
Maska podsítě:
Výchozí brána:
Primární DNS:
Sekundární DNS:

255.255.0.0
10.0.0.222
213.195.238.1
81.30.224.2

Konfigurace pošty.
POP3 server příchozí pošta:
SMTP server odchozí pošta:

mail.gogonet.cz
mail.gogonet.cz

Domovská stránka společnosti:
http://www.gogonet.cz
Přístup na e-mail přes WEB rozhraní: http://mail.gogonet.cz
Jakékoliv problémy s funkčností poskytovaných služeb neprodleně hlásit na e-mail podpora@gogonet.cz

Důležité upozornění: Připojení je vázáno na MAC adresu počítače a je určeno POUZE pro jeden PC. V případě zájmu je nutno
požádat o přidělení IP adresy pro další počítač tato služba je zpoplatněna. V případě nenavýšení rychlosti 100 Kč měsíčně (tj. rychlost
připojení se rovnoměrně dělí mezi 2 přidělené IP). V případě porušení těchto podmínek viz. Všeobecné podmínky bod 4.7 písmeno g.
Hrozí uživateli pokuta až do výše 10000 Kč viz bod 4.6 Všeobecných podmínek.
V případě zájmu je možno uživateli přidělit veřejnou IP adresu. Cena je jednorázově 400Kč + 50 Kč měsíčně ke zvolenému tarifu
Na požádání je možno zřídit e-mail účet na doméně @gogonet.cz zdarma. Informace na výše uvedeném e-mailu nebo telefonicky.

* Nabídka zvýhodněného tarifu.
Dle podmínek uvedených na našem WEBu při zaplacení měsíčního poplatku za připojeni na rok dopředu polovina konektivity je navíc
zdarma. (příklad: po zaplacení tarifu Go²Online 12*350=4200Kč budete připojení tarifem Go²Fast 12*590=7080 a ušetříte tak 2880 Kč
za rok)

Svým podpisem stvrzuji že jsem byl seznámen se všeobecnými podmínkami a že mám funkční připojení k síti GogoNET.

__________________________
Poskytovatel

V Ostravě dne:

_________________________
Uživatel

