
SMLOUVA - PLATEBNÍ KALENDÁŘ - DAŇOVÝ DOKLAD

Poskytovatel: Číslo dokladu / smlouvy (variab.symbol): 2021xxxxxx

GOLEM Slaný s.r.o. Konstatní symbol: 0308

Vinařického 14/10 Účastník:

274 01 Slaný

IČO:  25093495

DIČ:  CZ25093495

MS v Praze, OR odd.C, vložka 49122

Číslo účtu: 19-6704300287/0100 IČ:

Komerční banka, pob.Slaný DIČ:

Doklad je vystaven na období od 1.1.2021  do ukončení smluvního vztahu. Předmětem smluvního vztahu je poskytnutí
telekomunikační služby podle příslušných podmínek a technických specifikací a v souladu s platnými právními předpisy.

Výše měsíční platby za telekomunikační služby bezdrátové připojení k Internetu prostřednictvím sítě Slánsko.Net

splatnost do sazba DPH DPH v Kč
15.dne v kalendářním měsíci 21% 60,74

Platbu uhraďte vždy do 15. dne v měsíci. Odpočet daně na základě tohoto daňového dokladu lze uplatnit pouze v případě
zaplacení částky uvedené v rozpisu (§ 28, odst.9 zákona o DPH)
Platba se považuje za uhrazenou pouze v případě, kdy je v termínu připsána na účtu Poskytovatele nebo uhrazena v hotovosti.
Na vyžádání, při platbě na 12 měsíců předem, poskytujeme slevu ve výši 10% z celkové částky bez DPH.

Při bezhotovostní platbě VŽDY uvádějte číslo smlouvy jako VARIABILNÍ SYMBOL, konstatní symbol 0308, specifický symbol může
být kalendářní měsíc,na který platbu hradíte (není podmínkou). SLOŽENKY NEPOSÍLÁME !!!

Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězen kteroukoliv ze smluvních stran bez udání důvodu. Smluvní
vztah je ukončen automaticky po nezaplacení sjednané měsíční platby ze strany Účastníka. Výpovědní lhůta pro písemnou 
výpověď je 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byla doručena.

Technická specifikace poskytovaných telekomunikačních služeb dle VO-S/1/08.2020-9:
Použitá technologie připojení koncového uživatele: 5 GHz  /  10 GHz  /  60 GHz  /  Ethernet
Inzerovaná rychlost přípojky (download / upload): 12 Mb/s   /   12 Mb/s
Maximální rychlost přípojky (download / upload): 12 Mb/s   /   12 Mb/s
Běžně dostupná rychlost přípojky (download / upload): 8 Mb/s   /   8 Mb/s
Minimální rychlost přípojky (download / upload): 4 Mb/s   /   4 Mb/s
MAC (fyzická) adresa koncového zařízení: 
MAC (fyzická) adresa bezdrátového zařízení: 
SMTP server pro odchozí poštu: smtp.slansko.net
veřejná IP adresa IPv4 v síti Internet:

Poskytovatel přiděluje vnitřní IP adresu, masku sítě, výchozí bránu, DNS atp. na základě výše uvedené MAC adresy. 

V případě, že měníte koncové zařízení, je nutné nahlásit novou MAC adresu !

Odchylky od běžně dostupné rychlosti přípojky a reklamace:

V případě, že zjistíte na své přípojce velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládání dat (tj.

souvislý pokles skutečně dosahované rychlosti pod výše definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 

70 minut), případně velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládání dat (tj. ke třem poklesům

skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám

 v časovém úseku 90 minut), kontaktujte naše techniky na níže uvedeném kontaktu.

Technici provedou v místě Vašeho připojení kontrolu spoje a koncového zařízení pro připojení do sítě Slánsko.Net (Internet). 

Součástí kontroly je i ověření rychlosti připojení prostřednictvím testovacích prostředků třetích stran např. server www.rychlost.cz
V případě potřeby kontaktujte techniky Poskytovatele na tel. čísle 312 521 784 v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin, případně
e-mailem na adrese: tech@slansko.net

Převzetí služeb v rozsahu Technické specifikace potvrzuje Účastník svým podpisem. Výše uvedené datum je datem, od kterého 
budou příslušné služby Poskytovatelem Účastníkovi účtovány. Tento doklad se vyhotovuje ve dvou kopiích, z nichž obě mají 
platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jedné kopii.

___________________ ______ __________________ ________
za Poskytovatele za Účastníka

základ DPH v Kč
289,26

měsíční platba CELKEM v Kč
350,00

GOLEM Slaný s.r.o., Vinařického 14/10, 274 01 Slaný, tel. 312 521 784, IČO: 25093495, DIČ: CZ25093495


