
Martin Árvay, Průběžná 1861, 269 01 Rakovník, www.czfree-ra.net, Tel.: +420 777 620 759, +420 313 511 474

E-mail:info@czfree-ra.net 

Smlouva o poskytování služby Internet Wireless 

Číslo smlouvy: 21422 

Uzavřená mezi smluvními stranami na dobu neurčitou  

A. Poskytovatel

Jméno a příjmení :Martin Árvay

IČO : 70647569

DIČ : CZ8303211202

Bytem (sídlem) v ulici : Průběžná

Číslo popisné : 1861

Město : Rakovník

PSČ : 26901

Bankovní spojení : FIO Banka

Číslo účtu : 2400325399/2010

Zastoupený/á („Oprávněný zástupce“) : Lukáš Hofrichtr, Jiří Kříž

 

B. Účastník 

Příjmení a Jméno: 

IČO: 

DIČ : 

Bytem (sídlem) v ulici : 

Město : 

PSČ : 

Číslo účtu : 

Jméno a příjmení kontaktní osoby: 

Pevný telefon : 

Mobilní telefon : 

E-mail : 

Klientské číslo: 

 

1. Předmět Smlouvy

1.1 Na základě této smlouvy o poskytování služby Internet Wireless (Smlouva) se Poskytovatel zavazuje poskytovat Účastníkovi telekomunikační
datové služby (Služba) a Účastník se zavazuje platit cenu za poskytování Služby. 

http://www.czfree-ra.net
mailto:info@czfree-ra.net


1.2 Podmínky pro poskytování Služby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny v níže uvedených
dokumentech a) a b) (Dokumenty). V případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty mají přednost ustanovení Smlouvy, resp. jejích dodatků. V
případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:

a) Popis Služby na aktuálních www stránkách Poskytovatele

b) Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb („Podmínky“) 

1.3 Základní služby:

 

Zvolený Tarif: AIRmax AIRstandart MAX AC

Rychlost k uživateli (Download): 40Mbps / 7Mbps rychlost k uživateli (Upload)

- uvedené rychlosti jsou maximální inzerované, technické specifikace internetových tarifů naleznete na našich webových stránkách
www.ha-com.cz v sekci odkazy

 

1.4 Volitelné služby : nejsou

 

 

2. Cena a její splatnost

 

2.1 Celková cena služby (CZK bez DPH / s DPH), platná ke dni podpisu této smlouvy, činí :

333,00 / 403,00

2.2 Cena Služby bude účtována měsíčně. 

2.3 Při platbě převodem použijte jako variabilní symbol číslo faktury.

2.4 Faktury budou účastníkem hrazeny: 

převodem na bankovní účet poskytovatele●

 ●

Bankovní spojení :FIO Banka

Číslo účtu :2400325399/2010

Konstantní symbol:0308

Variabilní symbol:

 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1 Další služby, nebo změny stávajících služeb, zabezpečované Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou vyplnění nové
Specifikace. Po akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí této Smlouvy. Číslované dodatky ke smlouvě budou
vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze písemně. 

3.2 Účastník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že obdržel po jednom výtisku od všech Dokumentů dle čl. 1.2, s jejich obsahem se seznámil a
souhlasí s ním. 

3.3 Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3.4 Doba trvání Smlouvy na dobu určitou se počítá ode dne podpisu prvního předávacího protokolu. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou



a některá smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně doporučeným dopisem, doručeným nejpozději dva měsíce před ukončením dohodnuté
doby trvání Smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším trvání, mění se poslední den dohodnuté doby trvání tato doba na dobu neurčitou. 

3.5 Smlouvu na dobu neurčitou mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být doručena
druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího po dni, ve kterém byla
výpověď doručena druhé straně. 

3.6 Anténu a její napájení, která je použita u účastníka pro připojení k internetu, má účastník za částku uvedenou v daňovém dokladu na dva roky
zapůjčenou, po dvou letech přechází do účastníkova vlastnictví. Pokud účastník podá výpověď před koncem dvouletého období, začínajícího
podpisem smlouvy, je povinen anténu i s napájením do 14 dnů od konce smlouvy vrátit. Pokud tak neučiní, zaplatí smluvní pokutu 2500Kč s DPH.

3.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jedno vyhotovení obdrží Účastník a jedno vyhotovení Poskytovatel.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se Službou volejte v pracovní dny od 10 – 18h na tel.: 777 620 759, 313 511 474
nebo pište na e-mail: info@czfree-ra.net  

 

V Rakovníku dne 31.3.2021

 

 

 

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

           Poskytovatel                                                                                                                   Účastník

  

 

4. Dodatečné informace: 

4.1 Přístup do uživatelského rozhraní: 

Adresa uživatelského rozhraní: http://klient.czfree-ra.net

 

Uživatelské jméno:

Heslo: 

 

4.2 IP adresy: 

Primární IP adresa:

Ostatní IP adresy:

Síťová maska:

Brána:

Primární DNS:

Sekundární DNS:

SMTP server:
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