
Zákaznická linka: +420 602 620 391, +420 225 391 560                      E-mail: chci@cnw.cz          Banka: ČSOB č.ú.: 123170587/0300

Číslo smlouvy: (číslo smlouvvy lze použít jako variabilní symbol pro trvalý příkaz)

Uživatel (fakturační adresa) Poskytovatel
Jméno a příjmení Obchodní jméno
Datum narození / RČ Ulice a č.p.
Obchodní jméno PSČ, Město  169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ / DIČ IČ / DIČ
Ulice a č.p. Zákaznická linka
Město 666 99 E-mail  chci@polna.net

Web
Uživatel (adresa odběrného místa)
Ulice a č.p. Bankovní spojení
Město Číslo účtu
PSČ Variabilní symbol
Telefon
E-mail Způsob platby měsíčně půlročně

čtvrtletně ročně X
Zástupce uživatele 
Jméno a příjmení Forma vyúčtování e-mailem X poštou
Telefon
E-mail E-mail 

Poskytnutá zařízení (uvedené ceny jsou bez DPH) Připojení
prodejní cena Rychlost linky až Mbit/s
sériové číslo Rychlost linky maximální běžná minimální

18/6 12/4 6/2
Cena Kč s DPH
Limit dat FUP MB/měsíc
IP
Port

Doba užívání
Datum instalace

Technické údaje Minimální doba neomezeně X
POP3 pop3.polna.cz užívání 12 měsíců 24 měsíců
SMTP smtp.polna.cz
DNS I. 192.168.2.253
DNS II. 192.168.2.192

Prohlašuji, 
že jsem 

CNW computer network s.r.o.
Datum Datum

Razítko Podpis a razítko uživatele

01.02.2021

akční
cena

588 13
777999777
email@gmail.com

18/6

20210106

email@gmail.com

22.01.2021

až Mbit/s

bez limitu
==299,-

01.02.2021

192.168.242.11

Karel Vopička
1. 1. 2000

Ulice 666

Nebe

20210106

PSČPeklo

Ulice 999

 CNW computer network s.r.o.
 Olympijská 1913/1

 256040082 / CZ256040082

123170587/0300

 +420 602 620 391, +420 225 391 560

 https://www.polna.net/

==2.000,- 
FC:EC:DA:A0:27:A6

PowerBeam M5 300

Smlouva o poskytování služeb sítě 
INTERNET



Smluvní podmínky 
 

§1 – Předmět smlouvy 
1. Tato smlouva je uzavřena mezi společností CNW computer network s.r.o. se sídlem Vaníčkova 315/7, 169 00 Praha 6, 

IČ 25604082 (dále jen CNW) a uživatelem. Předmětem smlouvy je přenos či úschova dat prostřednictvím mezinárodní 
počítačové sítě INTERNET a technického vybavení CNW v rozsahu stanoveném v popisu základních služeb a produktů. 

 
§2 – Poplatky 

1. Uživatel se zavazuje zaplatit zřizovací poplatek, měsíční paušál a poplatky za případné doplňkové služby ve výši 
stanovené platným ceníkem základních služeb a sazbou DPH. 

2. Uživatel uhradí plnou cenu za poskytnutá zařízení, pokud odstoupí od smlouvy před uplynutím minimální lhůty užívání 
služby. Cena za poskytnutá zařízení a minimální lhůta užívání je uvedena v této smlouvě. 

3. V ceně není zahrnuto případné užívaní veřejně přístupného programového vybavení, jehož kopii může CNW (v souladu 
s licenčními podmínkami) uživateli dodat zdarma k vyzkoušení. Pokud bude uživatel programové vybavení používat, 
uhradí poplatky dle souladu s licenčními podmínkami. 

 
§3 – Platební podmínky 

1. Platby jsou uskutečňovány na základě dokladů vystavených CNW dle fakturačního intervalu uvedeného ve smlouvě. 
2. Uživatel se zavazuje zaplatit doklad (fakturu nebo zálohovou fakturu) ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, nejpozději 

však do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla faktura vystavena. Jako variabilní symbol se uvede číslo 
příslušného dokladu nebo číslo smlouvy. Konstantní symbol pro platbu je 0308. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením sjednané částky může CNW od uživatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
nezaplacené částky za každý den prodlení. 

4. Pokud bude uživatel se zaplacením sjednané částky v prodlení více než 30 dnů, je CNW oprávněn pozastavit sjednané 
služby a znovu je zahájit až po zaplacení dlužné částky. 

5. Pokud CNW nebude moci v důsledku poruchy na jeho straně zajistit služby dle §1 této smlouvy po více jak 12 hodin za 
kalendářní den, má uživatel právo na vrácení 1/30 ceny služby. Požadavek na částečné vrácení platby může uživatel 
uplatnit do 30 dnů od odstranění závady. Uživatel nemá nárok na vrácení platby v případě vzniku závady u jiné osoby 
než CNW. 

§4 – Práva a povinnosti 
1. Uživatel se zavazuje, že neposkytne údaje potřebné k připojení k systému CNW třetí osobě. 
2. Uživatel se zavazuje, že poučí třetí osoby, které budou mít přístup ke službám poskytovaným CNW dle §1, o využívání 

počítačové sítě v rozsahu adekvátním vzhledem k poskytovaným službám dle §1. V případě chování třetí osoby, které 
by bylo v rozporu s obecně platnými zásadami užívání sítě INTERNET, pak uživatel sjedná neprodleně nápravu. 

3. Uživatel si na vlastní náklady zajistí nezbytně nutné technické vybavení i programové prostředky potřebné pro přístup 
k počítačové síti INTERNET a seznámí se se zásadami obsluhy síťových služeb a operačních systémů, které bude 
užívat. Uživatel může učinit svá opatření k zabezpečení ochrany a utajení přenášených dat. 

4. CNW poskytne uživateli servisní pomoc v případě závady na straně uživatele a to do 3 pracovních dnů od nahlášení 
poruchy CNW. V případě závady, vzniklé na straně CNW je CNW povinen tuto závadu odstranit neprodleně. Odstranění 
závady způsobené ze strany uživatele si hradí uživatel, přičemž cena opravy není zahrnuta v ceně poskytovaných 
služeb dle §1 této smlouvy. 

5. CNW nenese jakoukoliv odpovědnost za správnost a včasnost dodávaných dat, ani za jakékoliv ztráty nebo škody 
způsobené užitím dodaných dat. 

6. Uživatel může používat poskytovaný prostor na technickém vybavení CNW k ukládání textů, dat, novinek a jakýchkoliv 
dalších informací, přičemž zaručuje, že k nim má práva, že nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a že takové 
informace neporušují žádné autorské právo, ochrannou známku, patent či práva třetích stran. Uživatel je vlastníkem 
informací a má veškerou odpovědnost za obsah, legálnost, podstatu, kvalitu, tedy za všechny informace. CNW není za 
žádných okolností odpovědné za neautorizovanou publikaci informací či dat umístěných na systémech CNW a uživatel 
CNW vysloveně uvolňuje z jakékoliv odpovědnosti za tyto informace či data. V případě umístění informací či dat 
v rozporu s platným právním řádem České republiky je CNW oprávněno vypovědět uživateli tuto smlouvu a publikovaná 
data či informace odstranit. 

7. Uživatel se zavazuje ochraňovat a odškodnit CNW za jakékoliv ztráty, škody odpovědnost, náklady závazky a výdaje, 
včetně právních výdajů které by CNW mohlo utrpět, či které by se mohly přihodit jako následek porušení povinností a 
záruk uvedených v §4 ze strany uživatele jakkoliv spojené s informacemi či daty umístěnými na systém CNW i v případě 
náhrady nákladů a škod požadovaných třetí stranou. Uživatel uznává a souhlasí s tím, že informace či data umístěná na 
systému CNW, jejich přenos a distribuce je prováděna pouze s rizikem pro uživatele, a že CNW nedává žádnou záruku 
na to, že CNW systém bude provádět nějakou specifickou funkci anebo že dosáhne nějakých výsledků. CNW si 
vyhrazuje absolutní práva na modifikaci provozu systému i struktury. CNW nemůže být za žádných okolností 
shledáváno odpovědným za jakoukoliv škodu (s výjimkou těch podle platných právních předpisů závazných), vyplývající 
z aktivace či přerušení služby uvedené v §1 této smlouvy. Opatření tohoto článku budou platná a v účinnosti i po 
vypršení této smlouvy až do vypršení jejich termínů, jejich zrušení, či jejich odvolání. 

 
§5 – Účinnost smlouvy  

1. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Každý z účastníků je oprávněn smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po měsíci v němž byla výpověď doručena druhému účastníku smlouvy. 
 

§6 – Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich svobodné vůle, že 

chápou a jsou srozuměny se skutečnostmi v této smlouvě uvedenými.   
2. Nedílnou součástí této smlouvy je Ceník a Všeobecné obchodní podmínky v platném znění. 


