
 
 
 

Smlouva o zajišt ění přístupu do sít ě Internet a servisní protokol  
 
Číslo smlouvy: $KLIENT_NUMBER$ = Zákaznické číslo do klientké zóny = Variabilní symbol.  
Klientskou zónu naleznete na adrese http://klient.s aowifi.net Vaše heslo: $PASSWORD$ 
 
Zákazník: $JMENO$  Rodné číslo: $RC$ 
Adresa: $ULICE$, $PSC$ $MESTO$ 
Mobilní telefon: $MOBILE$ E-mail: $EMAIL$ 
 
Pokud je nyní některý z údajů chybný, prosím opravte jej ručně na obou smlouvách. Rovněž 
v budoucnu je nutné, abyste změny zaslali e-mailem na saocomp@saocomp.cz a zkontrolovali 
potvrzovací email o změně z naší strany, jinak považujeme tyto údaje za platné. 
 
Poskytovatel: Radovan Ochvat SAO Computers 
Adresa: Lipová 78, 747 16 Hať 
IČO: 67335748  DIČ: CZ7602205457 
Telefon: 777 310 360 E-mail: saocomp@saocomp.cz 
 
Předmět smlouvy 
Připojení k síti internet prostřednictvím zařízení poskytovatele. 
 
Služba 
Připojení k síti internet tarif: $TARIF$  Zřizovací poplatek: 0 Kč 
Měsíční paušální poplatek za užívání služby: $CENA$ Kč včetně DPH 
Připojení k internetu bylo zřizováno v akci ZDARMA. V případě, že klient v době do 5 let odstoupí od 
podpisu smlouvy, je povinen zařízení k internetu v plně funkčním stavu vrátit poskytovateli nebo 
zaplatit zřizovací poplatek 2000 Kč. 
 
Platební podmínky 
Měsíční platba bude provedena převodem na účet 2300134608, kód banky 2010 (FIO Banka). 
Jako variabilní symbol prosím uveďte vaše číslo smlouvy: $KLIENT_NUMBER$ 
Sjednanou částku uhradí zákazník po ukončení měsíce, ve kterém službu využíval se splatností 7 dní, 
tedy tak, aby sjednanou částku měl provozovatel 8. dne v následujícím měsíci na účtu. 
Je možná i jiná písemná dohoda, se kterou musí obě zúčastněné strany souhlasit.  
 
Ostatní ujednání:  Nedílnou součástí této smlouvy jsou Závazné podmínky využívání služeb SAO 
WiFi – připojení k internetu uvedené na zadní straně této smlouvy. Podpisem obě strany souhlasí, že 
jsou s nimi seznámeny a že s nimi souhlasí. 
 
SERVISNÍ PROTOKOL: 
Konfigurace protokolu TCP/IP – Automaticky - Nastav it - Získat IP z DHCP automaticky 
Pokud je z nějakého důvodu řešeno jinak (veřejná IP apod.), je klientovi zasláno nastavení zvlášť. 
 
Servery elektronické pošty 
Server příchozí pošty: dle poskytovatele poštovních služeb . 
Server odchozí pošty: smtp.wifi  
 

Servisní kontakt (zašlete SMS s popisem problému)! 
V případn ě problému zašlete SMS na 776 281 204. 

 
Zákazník:       Poskytovatel: 
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