Stručné shrnutí smlouvy podle šablony přímo použitelného předpisu Evropské unie
Poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací:
Rudolf Sedlák
Sudice 134
Rapotice
675 73
IČ: 70488860
DIČ:CZ7510254554
+420778488088
info@na-net.cz
Hlavní znaky poskytovaných služeb elektronických komunikací:
a) elektronická pošta,
b) vyhledávače umožňující vyhledávat a nacházet všechny druhy informací,
c) základní on-line nástroje pro odbornou přípravu a vzdělávání,
d) on-line noviny nebo zprávy,
e) on-line nakupování nebo objednávání zboží nebo služeb,
f) hledání zaměstnání a nástroje pro hledání zaměstnání,
g) navazování profesních kontaktů,
h) internetové bankovnictví,
i) využívání služeb elektronické veřejné správy (eGovernment),
j) sociální média a zasílání rychlých zpráv (instant messaging),
k) volání a videohovory ve standardní kvalitě.
Ceny za aktivaci služeb elektronických komunikací a jakékoli pravidelné platby související s jejím používáním:
a) ceny za připojení jsou v platném ceníku tarifů a průběžně aktualizovaném ceníku úkonů a materiálu
b) aktivace v případě nepotřebnosti pracovníka poskytovatele na zřízení připojení 100,-Kč
c) instalační zřizovací poplatek podle náročnosti prací dle aktuálního ceníku nyní 500-1500,-Kč
d) tarify jsou podle typu připojení a lokality v rychlostech 20/2Mb až 350/50Mb v hodnotách 300-600,-Kč
měsíčně
Délka trvání smlouvy a podmínky pro obnovení a zánik závazku ze smlouvy:
a) smlouva je na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou podle aktuálního zákona o komunikacích, v současnosti
30dnů počítaných od 1. dne následujícího kalendářního měsíce
b) obnovení spočívá v uzavření nové smlouvy
c) zánik závazku ze smlouvy probíhá úhradou veškerých pohledávek poskytovatele účastníkem
Rozsah produktů a služeb určených koncovým uživatelům se zdravotním postižením:
vzhledem k nejnižším tarifům nyní v hodnotách 300,-Kč měsíčně tyto služby a produkty nenabízíme
Přehled informací požadovaných přímo použitelným předpisem Evropské unie stanovující opatření týkající se
přístupu k otevřenému internetu, jde-li o služby přístupu k internetu:
jimi vyžadované zveřejněné velmi podrobné specifikace parametrů s požadovaným vysvětlením schváleným
ČTÚ jsou na serveru poskytovatele http://na-net.cz v dokumentech Specifikace rozhranní sítě, rychlostí
internetového připojeni a dopady využívání služeb, Všeobecných podmínkách a ve vzoru Smlouvu o připojení

