
Zákaznická smlouva k připojení do sítě KOVÁŘOVNET solution s.r.o. číslo: _________________ 

       
     variabilní symbol 

Poskytovatel připojení 
     

KOVÁŘOVNET solution s.r.o., sídlo: Jarlochova 1618, 39901 Milevsko, tel: 732567038, 723558631, dostupný PO-PA 8:00 - 18:00, IČ: 
17115329, DIČ: CZ17115329, e-mail: info@kovarovnet.cz, číslo účtu pro platby: FIO banka a.s.: 2102203916/2010 

        Uživatel 
    Jméno Příjmení / Název firmy Kontaktní osoba RČ / IČ / Datum nar. 

      
Ulice Číslo popisné Číslo OP / pasu / DIČ 
      
PSČ Obec Kontaktní email Mobil / Telefon 
        
        Adresa instalace, pokud je odlišná od adresy Uživatele 
Jméno Příjmení / Název firmy Kontaktní osoba RČ / IČ / Datum nar. 

      
Ulice Číslo popisné Číslo OP / pasu / DIČ 
      
PSČ Obec Kontaktní email Mobil / Telefon 
        
        Zapůjčené zařízení použité pro připojení do sítě KOVÁŘOVNET solution s.r.o. 

  Typ zařízení Výrobní číslo / MAC adresa Jiné 
      

        Specifikace služby: 
     Fakturační období Minimální doba trvání smlouvy Zasílání daňových dokladů 

    E-mail  
Název tarifu Rychlost v Mbps Měsíční cena za službu v Kč  

        

1. Předmět smlouvy: 
1.1. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Uživateli veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, a závazek Uživatele užívat poskytovanou službu v 

souladu s podmínkami popsanými v této smlouvě a za poskytovanou službu platit sjednanou cenu. 
1.2. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, pokud není ve Specifikaci služby uvedeno jinak. 
1.3. Smlouva, příp. její změna je platně uzavřena dnem podpisu písemné formy Smlouvy oběma smluvními stranami, nebo vzájemným odsouhlasením a akceptací náležitostí Smlouvy  

prostředky na dálku, či zaplacením ceny sjednané Služby ve smyslu ujednání článku 8 Všeobecných podmínek. 
1.4. Uživatel bere na vědomí, že hlavním komunikačním kanálem mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uživatelské rozhranní ve smyslu ujednání odst. 4.8 Všeobecných podmínek, 

prostřednictvím kterého jsou Uživateli doručována veškerá důležitá sdělení Poskytovatele a informace určené Uživateli a prostřednictvím které je Uživateli zároveň k dispozici 
vyúčtování služeb. Autorizovaný přístup do uživatelského rozhranní získá Uživatel na adrese https://www.kovarovnet.cz/ v sekci uživatelské rozhranní. 

2. Závěrečná ustanovení: 
2.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí právním řádem ČR, Smlouvou, Obchodními podmínkami Poskytovatele a ceníkem. 
2.2. Uživatel prohlašuje, že je majitelem bytu / objektu, ve kterém bude provedena instalace, nebo má k tomuto bytu / objektu platnou nájemní, či podnájemní smlouvu a bylo mu 

svoleno k montáži nezbytného zařízení Poskytovatele pro připojení internetu, či jiných dalších služeb. 
2.3. Uživatel uděluje Poskytovatelovi oprávnění ke zpracování osobních údajů nezbytných k plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a souhlasí s tím, že smlouvu lze měnit 

způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách. 
2.4. Poskytovatel je oprávněn ujednání smluvních dokumentů jednostranně měnit či doplňovat. O provedených změnách je však povinen zákonným způsobem Uživatele informovat 

(odst. 8.10 - 8.12 Všeobecných obchodních podmínek). Aktuální znění veškerých Smluvních dokumentů je k dispozici v listinné podobě v sídle Poskytovatele a dálkovým přístupem 
na adrese: https://www.kovarovnet.cz/ . 

2.5. Poskytovatel tímto Zákazníka výslovně upozorňuje, že veškeré smluvní dokumenty související s touto Smlouvou, je důležité si na výše uvedeném odkaze stáhnout pro účely 
dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě. 

Uživatel tímto prohlašuje, že se před platným uzavřením Smlouvy dostatečně určitě seznámil s Obchodními podmínkami a aktuálním ceníkem Poskytovatele. Uživatel prohlašuje, že 
údaje vedené v této Smlouvě jsou pravdivé a úplné 

 

Datum Instalace:   
Razítko / podpis Uživatele 

za poskytovatele 
Bc. Michal Panec, DiS., Jednatel 


