
Smlouva
o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uzavřená v souladu s obecně závaznými právními předpisy (občanský zákoník,

obchodní zákoník, zákon o elektronických komunikacích) - nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky na webových stránkách
www.windyghoul.cz sekce download

Číslo smlouvy: 1234
(variabilní symbol)

Druh specifikace smlouvy:
| {nová} | změna | ukončení |

SMLUVNÍ STRANY:

Poskytovatel
Obchodní jméno:
Windyghoul s.r.o.

IČO:
29029449

DIČ:
CZ29029449

Sídlo:
Novodvorská 995/83, Praha 4 – Kamýk, PSČ
142 00

www.windyghoul.cz info@windyghoul.cz Oprávněný zástupce:
Lukáš Budiš

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.

Číslo účtu:
2200077925/2010

Kontakt:
info@windyghoul.cz tel.:315 559 999

Zákazník
Jméno **,***:
Test Tester

Rodné číslo ***:
123456/1234

Trvalé bydliště **,***:
Falešná 8

Místo připojení: Kontaktní osoba: Telefon:
123456789

Email:
test@test.cz

Kontakt (jiný): IČ: **

DIČ: Místo podnikání **:

** povinný údaj podnikající fyzické osoby
*** povinný údaj nepodnikající fyzické osoby
povinné údaje stanoveny ust. § 63 odst. 3 zák.č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
elektronických komunikacích), ve znění p.p.

Předávací parametry služby:
Jméno WEBPORTÁL: 1234.test.tester
Heslo: 123456

SSID domácí WIFI: doma
Heslo: 12345678

IPv4 adresa: 1.1.1.1
IPv6 adresa: xxxx:xxxx:e:333::/56
DNS: server: 100.100.100.100
SMTP server: email.matejov.czf - bez jména a hesla (omezení pouze na síť Windyghoul)
SMTP server2: ostatní veřejné servery port 465
IPTV: http://tv.windyghoul.org

Technická podpora Windyghoul: mobil - 315 559 999 (od 9 do 17 hodin Po-Pá)
Dohled a servis sítě: mobil - 315 559 999 (NONSTOP)
NONSTOP Hlášení poruch: http://www.windyghoul.cz/helpdesk
ONLINE CHAT s technikem a obchodníkem - www.windyghoul.cz
FACEBOOK (novinky, akce, soutěže) - Windyghoul s.r.o.



Poskytovaná služba - předmět smlouvy:
Přístup k síti internet - širokopásmový prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací Windyghoul.
Zvolený tarif na technologii Mikrotik 802.11ac MIMO 2x2:
Podrobné parametry tarifů viz www.windyghoul.cz sekce download - dokument: pominky_poskytovne_sluzby.pdf

'Tajfun
Download inzerovaný: 21Mb

Minimální: 7Mb
Upload inzerovaný: 17Mb

Minimální: 7Mb
*cena/měsíc 300 Kč

'Hurikán
Download inzerovaný: 30Mb

Minimální: 9Mb
Upload inzerovaný: 20Mb

Minimální: 9Mb
*cena/měsíc 450 Kč

'Tornádo
Download inzerovaný: 40Mb

Minimální: 12Mb
Upload inzerovaný: 30Mb

Minimální: 12Mb
*cena/měsíc 750 Kč

''Datum: 1.1.2021 ''Datum: ''Datum:
* cena za měsíční paušál
' Poskytovatel si vyhrazuje právo uvalit z opodstatněných důvodů FUP (porušení všeobecných obchodních podmínek).
''Datum zahájení poskytování služby nebo datum ukončení služby (uvede se pouze při druhu specifikace smlouvy ''ukončení'') Z uvedených tarifů lze pro
jedno místo připojení poskytnou pouze jeden tarif. Změna tarifu je možná 1x za měsíc, nejdříve však od 1. kalendářního dne následujícího měsíce, od
objednání změny tarifu. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Platnost smlouvy:
Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.

Zkušební měsíc – zákazník má možnost od začátku služby do 30 dnů zrušit smlouvu a má nárok na
vrácení všech finančních nákladů za zřízení přípojky internetu (zařízení a montáž).

Smlouva je platná a účinná od data podpisu obou smluvních stran.
Další ujednání:
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Datum

1.1.2021
Podpis poskytovatele Podpis uživatele (oprávněné osoby)

Akční nabídky:
Pořiďte si veřejnou (pevnou) IPv4 adresu úplně zdarma! K tarifu Hurikán a Tornádo je zcela zdarma. U tarifu Tajfun za příplatek 100 Kč/měsíc.
Vyzkoušejte IPTV televizi na 14 dní úplně nezávazně zdarma. Zaregistrujte se na našem webu http://tv.windyghoul.org. Po uplynutí 14 dnů se IPTV
sama deaktivuje a je možné ji aktivovat pouze s telefonickou či písemnou objednávkou.
Aktuální ceník kanálových balíčků naleznete na našem webu v kategorii televize.
Pořiďte si internetovou pevnou linku a volejte bez zbytečného měsíčního paušálu velmi výhodně po celé ČR i do zahraničí. Volání na pevnou od
0,47Kč za minutu. Přenos stávajícího telefonního čísla je možný.

Smlouva
o poskytnutí HW pro připojení do sítě Windyghoul - nedílnou součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky na webových stránkách

www.windyghoul.cz sekce download

Zvýhodněná instalační sada za _________ Kč . Zavazuji se používat zařízení v hodnotě _________ Kč
minimálně do: __________ výhradně pro účely přístupu do sítě Windyghoul. V případě nesplnění
minimálního data používání je účtován manipulační poplatek dle všeobecných obchodních podmínek.
Zřízení internetu (zařízení a montáž) bylo placeno v hotovosti  převodem na splatnost  částkou:
1800 Kč

 Při bouřkách je doporučeno odpojovat napájecí zdroj ze sítě. Zamezíte zbytečnému poškození zařízení.

Datum
1.1.2021

Podpis poskytovatele Podpis uživatele (oprávněné osoby)


