
Společnost Pranet s.r.o., Lipenecká 24,  Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00, IČ: 24808024 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176139 

V zastoupení: Číslo smlouvy:

Technická specifikace služby
- připojení k síti internet

Poskytovatel Pranet.cz Účet FIO banka 2900111311 /2010
Web www.pranet.cz Variabilní symbol

Uživatelská podpora info@pranet.cz Hlášení závad servis@pranet.cz
Mobil 604 751 761 Pracovní dny 8-19h Tel.: 604 751 761

Telefon 245 008 873 Mimo prac. dobu SMS SMS: 604 752 523

Identifikace účastníka

Místo instalace

Datum zahájení poskytování Služby Název tarifu

Standardní cena za instalaci a aktivaci Služby
s DPH (dle Ceníku tarifů) 

______ Kč
Cena za Službu dle tarifu
s DPH (bez slevy, dle Ceníku

tarifů)
______/ kal. měsíc

Sleva z ceny za instalaci a aktivaci Služby
s DPH

______ Kč        
Sleva z ceny za Službu dle
tarifu s DPH po celou dobu

užívání
______/ kal. měsíc

Max. download ______Mbps Max. upload ______Mbps

Agregace
Cena za pronájem zařízení

s DPH* nehodící se škrtněte

V ceně za Službu /
______ / kal. měsíc

(domácnost)
Způsob platby Bankovní převod Veřejná IP adresa ______/ kal. měsíc

Zúčtovací období, 
forma vyúčtování

kal. měsíc,
elektronicky

Cena celkem za Službu
bez DPH

______/ kal. měsíc

Minimální doba užívání ______kal. měsíců
Cena celkem za Službu s

DPH
______/ kal. měsíc

Účtovací období (první celý
kalendářní měsíc poskytování

Služby)
 od: 

Zapůjčené zařízení  Hardware:  Kabeláž:        m

 od:         m do:        m

Poznámka

IP adresa DNS servery

Maska podsítě Nastavení SSID/heslo

Výchozí brána Uživatelský portál Zákaznické číslo Heslo

Veřejná IP adresa http://portal.pranet.cz

Tato technická specifikace je  předávacím protokolem o předání zařízení potřebného pro poskytování Služby. Bylo-li však ujednáno jiné datum předání
zařízení  účastníkovi,  sepíše  se  o  takovém předání  zvláštní  předávací  protokol.  Účastník  podpisem této specifikace,  případně  zvláštního předávacího
protokolu, stvrzuje, že převzal zařízení v neporušeném stavu.

Tato technická specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací - připojení k síti internet. Je
vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: V ___________  dne: 

........................................ ........................................ ........................................ ........................................
Podpis Poskytovatele Razítko Podpis Uživatele Razítko

 


