ČÍSLO SMLOUVY :312......

MIRAMO spol. s r.o., sídlem Albrechtičky 69 742 55,
IČO 43960987,DIČ:CZ43960987 zastoupená jednatelem Radimem Huvarem, zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka C2354, (dále jen „Poskytovatel“)
Bankovní spojení: 70703764 / 0600 GE Money a.s. Praha pobočka Studénka
a uživatel:
Firma/ Příjmení Jméno

Datum narození *)

Adresa

PSČ:

Telefon

IČO:

Email

DIČ:

uzavírají ze své svobodn é vů le a při jasném vědo mí smlo uvu o poskytování veřejně dostupné slu žby
elektron ických komun ikací a přístupu k síti Internet.

I) Tato smlouva se uzavírá na dobu:

neurčitou

sleva instalace

určitou od

do

II) Rozsah poskytovaných služeb – předmět smlouvy , všechny uvedené ceny jsou bez DPH:
Služba:

Rozsah služby:

Připojení k Internetu

Rychlost:

VoIP

Tel.číslo:
Tel.číslo:
Tel.číslo:
Tel.číslo:

/

Měsíční poplatek:
Mbps

Zřizovací poplatek:

,- Kč

,- Kč

Heslo:
Heslo:
Heslo:
Heslo:

,- Kč

,- Kč

Ostatní služby
Elektronická fakturace na uvedenou email adresu uživatele

,- Kč

Písemná fakturace, příplatek 20,-Kč za vystavení faktury v listinné
formě měsíčně

III) Technické parametry služby:
Připojeni k Internetu:

Ostatní nastavení, měření dat, uživatelské nastavení: www.miramo.cz

IP adresa:

Uživatelské jméno: Číslo smlouvy

Maska: 255.255.255.

(viz nahoře)

Heslo:

Vnitřní síť:

Brána:

SIP server:

sip.miramo.cz

Primární DNS server: 217.196.209.2

SMTP server:

smtp.miramo.cz

Sekund. DNS server: 78.108.152.158

POP3 server:

pop3.miramo.cz

Poskytovatel servis: 602 540877,602 534252 Mimo pracovní dobu: 607 511845
Prohlášení uživatele:
Potvrzuji zprovoznění rozvodu a po ukončení prací jsou veškeré stávající elektroinstalace v místě instalace v
původním a montáží nepoškozeném stavu.
Ustanovení této smlouvy, včetně všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání.
Uživatel se zavazuje dodržovat všechna ustanovení této smlouvy , dále stvrzuje svým podpisem, že se seznámil se
všemi články smlouvy, platným ceníkem služeb, všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě smluvní
strany závazné a že s nimi souhlasí.
V …...............................................................dne:......................................................................
Podpis uživatele:

*) SE SOUHLASEM UŽIVATELE, POUZE U FYZICKÝCH OSOB

Podpis provozovatele:

