
 
 
 

Umowa o zapewnieniu dost ępu do sieci Internet i protokół serwisowy  
 
Numer umowy: «Numerumowy» 
 
Klient: «Nazwisko_i_Imi ę__na_umowie» 
Adres: «Ulica_i_numer», «kodpocztowy» «Gmina» 
Telefon: «Telefon» 
E-mail: «Email» 
 
Jeżeli są jakieś dane błędne, prosimy o ich ręczną poprawę na obu umowach. Również w przyszłości 
jest konieczne, by do nas Państwo wysyłali wiadomości e-mailem na saocomp@saocomp.cz, inaczej 
te dane uważamy za ważne. 
 
Dostawca: Radovan Ochvat SAO Computers 
Adres: Lipová 78, 747 16 Hať 
REGON: 67335748  NIP: CZ7602205457 
Telefon: 777 310 360 
E-mail: saocomp@saocomp.cz 
 
Przedmiot umowy 
Podłączenie do sieci internet za pośrednictwem urządzenia dostawcy. 
 
Usługa 
Podłączenie do sieci internet z szybkością: «Speed» kbps Opłata wstępna (założycielską) : 0 CZK 
Miesięczna opłata ryczałtowa za korzystanie z usługi: «Miesięcznie» CZK 
Podłączenie do internetu było urządzone w promocji ZA DARMO. W wypadku, że klient w okresie do 5 
lat odstąpi od podpisania umowy, koniecznie trzeba dostawcy zwrócić lub zapłacić opłatę wstępną 
(założycielską)  2000CZK 
 
Warunki płatno ści 
Opłata miesięczna będzie wykonana przelewem na konto 182340355, kod banku 0600 (GE Money 
Bank). 
Jako symbol zmienny prosimy wpisać: «Symbolzmienny» 
Ze względu na jednakową kwotę ryczałtową nie trzeba wysyłać dalsze miesięczne ostrzeżenia. Kwotę 
umowną zapłaci klient po zakończeniu miesiąca, w kórym korzystał z usługi z płatnością 7 dni, to 
znaczy tak, by kwotę umowną miał dostawca 8 dzień następnego miesiąca na koncie 
Możliwa jest także inna umowa, z która muszą zgadzać się obie strony. 
 
Pozostałe umowy :  Niepodzielną częścią składową niniejszej umowy są  Warunki wiążące 
korzystania z usług SAO WiFi – połączenie do internetu na tylnej stronie umowy. Przez podpis obie 
strony zgadzają się, że są z warunkami obeznane, i że się z nimi zgadzają. 
PROTOKÓŁ SERWISOWY:  
Konfiguracja protokołu TCP/IP 
Adresa IP: DHCP Serwer priorytetowy DNS: 10.0.0.4 Serwer zastępczy DNS: 10.0.0.2 
 
Serwry poczty elektronicznej: 
Serwer poczty odbiorczej: na podstawie dostawcy usług pocztowych.  
Serwer poczty nadawczej: smtp.wifi  
 
Ważne dane kontaktowe: 
Potrzebne informacje można znaleźć na  www.saocomp.cz , w wypadku problemów prosimy o 
wysłanie wiadomości SMS na +420 776 281 204. 
 
Klient:       Dostawca: 
 
 
 
_______________________________   _________________________________ 
Datum  Podpis     Datum  Podpis 

SAO Computers, Lipová 78 , Hať, tel/fax: 597 589 111, 777 310 360 
www.saocomp.cz          e-mail : saocomp@saocomp.cz 


