
Objednávkový list
Číslo listu: ________________

Dodavatel:
Netspot s.r.o.
IČ: 294 60 344
DIČ: CZ29460344
se sídlem Petrovice u Karviné 504, PSČ: 735 72

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 55278 jednající Pavlem Šigutem,  
jednatelem

bankovní spojení: 2000348428/2010 FIO banka a.s.
e-mail: pavel@netspot.cz

(Provozovatel internetových stránek www.netspot.cz, 
dále jen „Dodavatel“)

Legenda:

Netspot – zařízení umožňující poskytování marketingových služeb Dodavatele prostřednictvím počítačové sítě.
Síť Netspot – Jednoduchá nebo víceprvková WiFi nebo LAN počítačová síť s funkcí Netspotu zajišťující podsíť a po 
Autorizaci přistup do sítě Internet.
Zástupce dodavatele – technický pracovník Dodavatele provádějící instalaci Netspotu.
Klient – návštěvník Odběratele, který disponuje zařízením použitelným pro přístup do počítačové Sítě Netspot 
alespoň jedním podporovaným standardem.
Internet – celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí.
Welcomepage – úvodní přihlašovací stránka, která aktivuje přístup klienta do sítě Internet (neplatí pro Výluku autorizace).

Předmět plnění (dále jen „Služba”):

Analýza síťového připojení a dostupnosti WiFi signálu pro možnost instalace zařízení Netspot. 
Zaměření prostorů Odběratele a návrh topologie Sítě.
Instalace Netspotu, a pokud to bude potřeba i Sítě Netspotu.
Příprava první Welcomepage.

Termín: _____________________

Cena: _____________ (konečná cena, nejsme plátci DPH)

  Číslo účtu: 2000348428/2010, vedený u Fio banka a.s.

  Variabilní symbol: ____________________

Odběratel:

Společnost: _________________________________

IČ:  _________________________________

se sídlem:   _________________________________

_________________________________

jednající:     _________________________________

(dále jen „Odběratel“)



Objednávkový list

Zvláštní ujednání:
K realizaci objednávky dojde na základě úhrady v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami Netspot (dále 
jen „VOP“). Za řádně uhrazenou Službu se považuje služba, která byla uhrazena ve výši a pod variabilním symbolem, 
který je uveden na objednávce. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Podmínkou realizace 
této objednávky je úhrada 100% uvedené celkové částky na účet Dodavatele nebo v hotovosti Zástupci dodavatele  
do termínu splatnosti uvedeného na proforma faktuře nebo do termínu realizace služby, podle toho která událost 
nastane dříve.

Dodavatel neposkytuje přípojení do sítě Internet a nenese odpovědnost ani žádné záruky za kvalitu Internetu  
pro Klienta.

Vlastníkem Sítě Netspot a Netspotu je za všech okolností Dodavatel. Odběratel nesmí jakkoliv do zařízení Netspot 
nebo Sítě Netspot zasahovat. Zejména nesmí zařízení Netspot resetovat. Resetováním zařízení, které se provádí stis-
kem zaslepeného zapuštěného tlačítka RESET na zadní straně Netspotu, dojde ke zničení systému a znefunkčnění 
Netspotu. Zařízení je po tomto zásahu nutné vyměnit za nové. Restart zařízení, nebo-li odpojení zařízení od napájení 
a znovupřipojení k napájení, Netspot nepoškodí. K restartování zařízení může Odběratele vyzvat Dodavatel kdykoliv  
v budoucnu, když se zařízení přestane hlásit do systému Dodavatele.

Odběratel podpisem této objednávky bez výhrad souhlasí s VOP.

Odběratel souhlasí s podklady u objednávky č. ________

V _________________________________ dne _________________ Podpis: __________________________


