
DODATEK Č:
KE SMLOUVĚ Č:

POSKYTOVATEL: UŽIVATEL:

Marsnet s.r.o. Jméno / Firma:

Revoluční 349, 664 53 Újezd u Brna Ulice:

94778 C, Krajský soud v Brně PSČ Obec:

IČ/DIČ: 05334861/CZ05334861 IČ/DIČ (dat. narození):

neplátce DPH Kontaktní osoba:

Banka: Fio Banka, č.ú. 2701054529/2010 ADRESA PŘIPOJENÍ: V případě, že se neshoduje s kontaktní adresou.

Eduard Gregor, jednatel společnosti Obec:

marsnet@seznam.cz, +420 604 685 582 Ulice:

PŘEDMĚT DODATKU

CENA A SPECIFIKACE HW:

INSTALAČNÍ PRÁCE – ZŘIZOVACÍ POPLATEK zdarma

Inst. a zapůjčení doplňkového HW* ☐ANO / ☐NE Veřejná IP ☐ANO / ☐NE

Instalace a nastavení síťové karty ☐ANO / ☐NE Konfigurace PC ☐ANO / ☐NE

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ………………………………………………..   dne ………………………………………..
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* V případě kladného zatržení položky „Instalace a zapůjčení doplňkového HW“, je zapůjčený HW součástí ceny služby, a podpisem tohoto doplňku Uživatel potvrzuje jeho

převzetí. Toto zařízení je majetkem Poskytovatele a při ukončení smlouvy je Uživatel povinen toto vrátit Poskytovateli, resp. umožnit Poskytovateli jeho demontáž. Pokud k

navrácení nedojde, je Poskytovatel oprávněn vyfakturovat pořizovací cenu tohoto zařízení Uživateli.

Uživatel prohlašuje, že souhlasí s instalací provedenou technikem Poskytovatele. Jakékoliv změny v Dodatku budou sepsány písemně. 

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

………………………………………………… ………………………………………………..

poskytovatel uživatel

Zařízení je poskytovatelem zapůjčeno jako součást služby připojení k internetu dle výše uvedeného čísla smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.

ZAPŮJČENÝ HW TYP VÝROBNÍ ČÍSLO CENA
(V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ)

POZNÁMKA

MARSNET
poskytovatel bezdrátového připojení k internetu

DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
uzavřené podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Poskytovatel na základě tohoto dodatku zapůjčí uživateli WiFi router či routery pro zabezpečení pokrytí objektu uživatele bezdrátovým WiFi signálem.  

Zařízení je zapůjčeno výhradně po dobu trvání smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb mezi poskytovatelem a uživatelem uvedenými v tomto dodatku a je vratné

do 14 dnů od ukončení smlouvy. 

Uživatel se zavazuje řádně o zařízení pečovat - zejména pak nepřipojovat jiný napájecí zdroj než originální dodaný k zařízení a nepřipustit mechanické či jiné poškození

zařízení. 

V případě poškození, či ztráty zařízení se uživatel zavazuje uhradit poskytovateli cenu zařízení do 30 dnů od zjištění této skutečnosti na bankovní účet poskytovatele. 

Specifikace zapůjčeného zařízení a jeho cena je uvedena v tabulce níže.


