
_______________________________________________________________________________________________________________
LuckyNet s.r.o. - Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, 370 01 , IČ: 280 78 993                                   Váš obchodní kontakt:
tel. č. +420 774 66 86 86, +420 389 600 720                                                                            DANA ČÁSÁRI - +420 774 111 515
www.luckynet.cz, info@luckynet.cz                                                                                              dana.casari@luckynet.cz

                                                                                                                                zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15592, jednající jednatelem Lukášem Čásárim.

VoIP gateway CISCO SPA 122     __1074,-/1300,-     TARIF 120     ___ 116,- / 140,-
Minimální provolatelná částka je    __ 67,-/81,-               TARIF 240     ___ 215,- / 260-
jiný telefon ____________________________________     TARIF 360     ___ 314,- / 380,-
        
Mercusys MR70X   __ 1322,- /1600,-  TP-link EAP245    __ 2893,- /3500,-   MikroTik hEX   __ 1322,- /1700,-
2xTP-link DECO M4 __ 1500,- /1500,-  TP-link EAP610 OUT   __ 3719,- /4500,-  MikroTik hEX S  __ 1322,- /2000,-
1xTP-link DECO M4 __ 1487,- /1800,-  TP-link EAP650+a,653+a __ 3306,- /4000,-  MikroTik RB2011 __ 3306,- /4000,-
TP-link EX220,AX10-23 __ 1570,- /1900,-  TP-link TL-SG1005PE k EAP __ 1240,- /1500,-  MikroTik RB4011 __ 4545,- /5500,-
TP-link EAP225 IN,OUT __ 2066,- /2500,-  TP-link switch 8-port   __ 661,- /800,-   MikroTik RB5009 __ 4959,- /6000,-
patch kabelpatch kabel __ 41,- /50,- __ 83,- /100,-  konektor: __ 8,- /10,-  jiné: ...................................................... __ ...................

Subjekt: _____________________________________________ Tel./mail _____________/ _________________________

Adr.trv. pob./sídla: ____________________________________ IČ/DIČ: __________________/ CZ __________________

Místo připojení: ______________________________________ Číslo OP / RČ: ________________/__________________

Koresp. adresa: _______________________________________ Jiný údaj: _______________________________________

Instalace datové přípojky: _____ / _____ Kč Aktivace datové přípojky: _____ / _____ Kč.  Promo akce: ____________*)
Výše nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bude Zákazníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek: _________,- Kč *)

Čas technika: ____(248,-/300,-Kč/30min)FTP kab: _____(25,-/30,-Kč/m) Lišty: ____(50/60,- Kč/m) Výložník: ____(248,-/ 300,- Kč/ks)

Další práce a ceny: ____________________________________________________________________________________
Zákazník zažádal o trvání smlouvy o délce: ____ měsíců, poté smlouva přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.
Zákazník výslovně souhlasí se splněním služeb (zřízení připojení k síti internet a k poskytování přístupu do sítě Internet)Zákazník výslovně souhlasí se splněním služeb (zřízení připojení k síti internet a k poskytování přístupu do sítě Internet)
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy po poučení, že v takovém případě nemá prívo na odstoupení od smlouvy.**)  

Jak jste se o nás dozvěděli: __________________________________________________________________________________________________
*) Zvýhodněné podmnky se zruší v případě nesplnění minimální sjednané délky trvání Smlouvy. **)Pokud Zákazník nesouhlasí, přeškrtněte.
                                     Veškeré ceny jsou uvedeny bez (zaokrouhleno) / s 21% DPH. 

Tato závazná objednávka má platnost _____ dní od jejího podepsání. V případě zrušení závazné objednávky ze strany
Zákazníka nebo neumožnění instalace ze strany Zákazníka, Zákazník se zavazuje a souhlasí s tím, že uhradí Poskytovateli 
vyrovnávací poplatek spojený se zrušením objednávky popř. s neumožněním instalace ve výši 1000,-Kč. Vyrovnávací 
poplatek je splatný v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů po zrušení objednávky, popř. neumožnění instalace. 
Zákazník souhlasí s uvedením svých osobních údajů pro účely Smlouvy o poskytování přístupu do sítě internet
a případně pro další smlouvy vypracované Poskytovatelem. Zákazník je povinen v den instalace uhradit 100 % sjednané
částky za cenu instalace, doplňkového příslušenství a služeb do konce kalendářního období platbou kartoučástky za cenu instalace, doplňkového příslušenství a služeb do konce kalendářního období platbou kartou
nebo v hotovosti, pokud není stanoveno jinak.

Datum podpisu: _______ Instalace: _______________ Podpis obchodníka: ___________ Podpis zákazníka: ___________


