
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
smlouva číslo: 

        1.Účastníci smlouvy 

Poskytovatel  Zákazník 
 

MICHAL KOŠELJA 
ARTEMIS KŘIŽANY 
 

Křižany 106E, 46353 
IČ:    02350734      DIČ : CZ8603202784 
bankovní spojení:   Fio banka, a.s.  
2901278092/2010 
variabilní symbol:     __________________________________  
platba měsíčně:        __________________________________ 
fakturace od:              _________________________________ 
 

tel: +420 724 764 242 
info@artemis-krizany.cz 
www.artemis-krizany.cz 
 

 
Jméno : _________________________________________________________________ 
 
Adresa : _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
                _________________________________________________________________ 
               _________________________________________________________________ 

 
IČ/DIČ : _________________________________________________________________ 
Tel :        _________________________________________________________________ 
Email :     _________________________________________________________________ 
Ostatní :   _________________________________________________________________ 

 
Platbu za aktuální období prosím poukazujte nejpozději do 15. dne v měsíci a to na účet: 

2901278092/2010 - variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy, uvedené výše. 
 
        2. Uzavírají smlouvu 

O poskytování služeb elektronických komunikací sítě internet. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli služby elektronických 
komunikací dohodnutých níže. Uživatel se zavazuje, že za sjednané služby bude platit dohodnutou cenu, jejíž výše je uvedena níže 
v této smlouvě. 

 
INTERNET: 
Frekvence plateb: 
Příslušenství: 
Zřizovací poplatek: 

    WIFI       FIBER                   START       FUN        OPTI       PROFI       EXTRA 
    měsíční                     čtvrtletní                        roční 
    wifi 2.4GHz (690,-)           wifi 5GHz ac (990,-)                veřejná IP (50 Kč/měs.)        
                          Kč      bude hrazen :               hotově         převodem na účet 

 
  Nastavení sítě: 
 

Přípojný bod:  ___________________________________________ 
IP adresa:  _______________________________________________ 
Maska:   _________________________________________________ 
Brána:  __________________________________________________ 
DNS:     __________________________________________________ 

Název domáci WiFi sítě: __________________________________ 
Heslo domácí WiFi sítě:  __________________________________ 
SMTP server odchozí pošty:      smtp.artemis-liberec.cz 
Veřejná IP adresa (je-li přidělena):  ______________________ 

 
 

      3. Prohlášení stran 
Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací sítě vystavených na www 
prezentaci poskytovatele na adrese http://www.koselja.net a bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí této smlouvy a jako takové 
je bude dodržovat po celou dobu platnosti smlouvy. Zároveň bere na vědomí, že tyto podmínky se mohou během platnosti této 
smlouvy měnit v souvislosti například se změnou platné legislativy. Zařízení je majetkem poskytovatele.  

 
        4. Závěrečná ujednání: 

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je stanovena na 1 měsíc. Ukončení smlouvy je možné pouze písemnou 
výpovědí smlouvy zaslanou emailem na michal@koselja.net nebo na adresu poskytovatele, nebo písemnou dohodou obou stran. 
Výpovědní lhůta začíná běžet od následujícího měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. Tato smlouva je vyhotovena 
ve dvou stejnopisech. Poskytovatel a uživatel obdrží každý jeden stejnopis. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran.  

 
V Křižanech dne   

 
 
 
 
 
 
      

_________________________________________________     _________________________________________________ 
                                 Poskytovatel                                                       Zákazník 


