
 

Nastavení TCP/IP uživatelského PC a poštovního klienta 

Nastavení PC: Vaše PC je automaticky nastaveno protokolem DHCP 

Veřejná IP:   

Služby: Servery pro odchozí poštu: 

DNS servery: 

smtp.maxxnet.cz 

213.192.40.6 

smtp2.maxxnet.cz 

213.192.40.10 

smtp.sloane.cz 

77.48.100.254 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb 

 

1) 

Poskytovatel: 

MAXXNET.cz s.r.o. 

Provozovna: Nákladní 4, Opava 746 01 Č. účtu 256256296/0300 

IČO / DIČ: 29459711/ CZ29459711 Mob.: 777112288 

Email: obchod@maxxnet.cz Tel.: 555558855 

 

2) Uživatel: Datum narození:  č. OP  

Č. smlouvy:  IČ/DIČ:  

Jméno, 

příjmení: 

 Mob.: 

Tel.: 

 

 

Bydliště/Sídlo:  Email:  

Zastupující osoba, jméno: Mob.: Email: 

 

 

 

Číslo smlouvy:      Připojen (datum aktivace) od:  
Fakturováno bude vždy v období   

  

Přístup do uživatelského portálu:   www.mujucet.maxxnet.cz 

Uživatelské jméno v systému:                        Heslo do sytému:   

  

PŘIPOJENÁ MÍSTA, TARIFY A TECHNICKÉ PARAMETRY  

Připojené místa 

 

 

        Místo připojení: 

1) Ulice:  Město, PSČ:  Připojen od:  

2) Ulice:  Město, PSČ:  Připojen od:  

3) Ulice:  Město, PSČ:  Připojen od:  

4) Ulice:  Město, PSČ:  Připojen od:  

5) Ulice:  Město, PSČ:  Připojen od:  

6) Ulice:  Město, PSČ:  Připojen od:  

Aktivní služby: 

 název tarifu maximální / garantovaná rychlost cena tarifu 

za 1 měsíc v 

Kč 

sleva za 1 

měsíc v 

Kč 

IP adresa zařízení / IP adresa 

brány 

mac adresa 
download upload 

1)       

2)       

3)  

 

     

4)  

 

     

5)  
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BANKOVNÍ SPOJENÍ, CENA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ ÚHRADA 

 

Číslo účtu poskytovatele     ČSOB: 256256296/0300 

         U plateb uvádějte vždy stejný variabilní symbol  

     shodný s číslem smlouvy 

Variabilní symbol 

 

Cena s DPH:                              

 

          Platí se automaticky na základě smlouvy, účetní           

          doklad je vystaven v zákaznickém portálu do  

          48hod po připsání platby na účet Poskytovatele!!! 

  
 
Datum splatnosti: Poslední den měsíce předcházející před měsícem, v němž bude služba uživatelem využívána. Po připsání shora uvedené 

platby na účet poskytovatele bude automaticky vygenerován účetní doklad a doručen uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní (viz 

článek 3.2 všeobecných obchodních podmínek poskytovatele). 

 

Doporučení k platbám: Poskytovatel doporučuje uživateli zřízení trvalého příkazu pro hrazení služeb poskytovatele.  

Pokyny bance při zřízení trvalého příkazu pro hrazení služeb jsou následující: 

Částka převodu:  …….. Kč 

Bankovní spojení: ČSOB: 256256296/0300 

Variabilní symbol:  

Periodicita placení: doporučený den placení: 25. den předchozího měsíce 

 

Všechny aktuální informace a změny, včetně faktur jsou uvedeny v portálu mujucet.maxxnet.cz.  

V případě, kdy dojde ke změně ceníku a fakturované částky poskytovatelem, provede uživatel změnu trvalého příkazu v bance. 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat dle této smlouvy a jejích příloh uživateli služby a uživatel se zavazuje poskytovateli hradit řádně a 

včas ceny těchto služeb. 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců, poté přechází na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30dní. 

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE 

V případě, že splňuje definici mikropodniku, malého nebo středního podniku ve smyslu Doporučení Komise 2003/361/ES 

ze dne 6. května 2003 nebo je neziskovou organizací, se uživatel výslovně vzdává všech práv spotřebitele vyplývajících 

z ustanovení § 63 odst. 1, 2, 5 a 9, § 63b odst. 1 a § 63c odst. 1 a 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích  

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností MAXXNET.cz s.r.o. 

b) včetně jejich přílohy – Ceníku služeb MAXXNET.cz s.r.o. 

c) Komunikační list pro zákazníky 

d) Informace ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu 

 

Tato smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem a uživatelem osobně v místě sídla poskytovatele. Tato smlouva byla uzavřena s vůlí 

skutečnou, svobodnou a vážnou, prostou omylu. Smlouva nebyla uzavřena v tísni. Smluvní strany prohlašují, že si přečetly smlouvu a její 

přílohy, včetně Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb společností MAXXNET.cz s.r.o. a Ceníku služeb a že obsahu 

porozuměly. Na důkaz svých shora uvedených prohlášení a na důkaz zájmu vázat se touto smlouvou a jejími přílohami přikládají smluvní 

strany k této smlouvě své podpisy. 

 

V Opavě dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Opavě dne  

 

 

René Theurer 

jednatel 

MAXXNET.cz s.r.o. 

poskytovatel 

  

Uživatel: 

Uživatel souhlasí, aby poskytovatel při uzavření této 

smlouvy pořídil kopii občanského průkazu uživatele a 

tuto uchovával po celou dobu trvání této smlouvy.viz 

všeob. podmínky 13.1 

  

 


