Nemocniční 1137/6
40746 Krásná Lípa
IČ 270 41 336
kontakt@lipaci.net

Žádost o členství v LIPACI.NET, z.s.
JMÉNO a PŘÍJMENÍ*:
DATUM NAROZENÍ*:

ADRESA PŘÍPOJENÍ*:

TELEFON*:

E-MAIL*:

*)Povinné údaje

Fakturační údaje:

Nastavení připojení:

ČLENSKÉ ČÍSLO:

IP ADRESA:

ČLEN PŘIJAT KE DNI:

DALŠÍ IP:

POČÁTEK PLATBY:

MASKA:

MĚSÍČNÍ PLATBA:

VÝCHOZÍ BRÁNA:

VARIABILNÍ SYMBOL:

DNS1 SERVER:

Na účet č.:

2100199984/2010 (Fio Banka)

Splatnost vždy do 25. v měsíci.

DNS2 SERVER:
CLIENT:
Údaje pro příhlášení do Jméno:
systému
http://podpora.lipaci.net Heslo:

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRAVIDLA
pro využívání sítě a internetu prostřednictvím LIPACI.NET, z.s.
1. Celý projekt spolku LIPACI.NET budují a rozvíjejí lidé (nadšenci) jakožto jeden ze svých zájmů. Navrhují, vylepšují, administrují,
studují potřebné technologie... Vše ve svém volném čase, po zaměstnání, ve chvílích, kdy jiní již dávno odpočívají. :) I přes veškeré
úsilí a snahu, není v našich silách poskytování jakýchkoliv garancí rychlostí, služeb nebo záruk. Toto prosím mějte vždy na vědomí.
Každý člen, který má zájem, se může podílet stejnou měrou na rozvoji a provozování.
Stačí dát o sobě vědět.
2. Spolek LIPACI.NET ,(dále jen provozovatel), jakožto poskytovatel Internetové brány (IGW) není komerční službou. Provozovatel
neodpovídá za kvalitu služby, neposkytuje garance, neručí za škody zaviněné výpadkem služby, nebo jinou příčinou. Provozovatel
dále neručí za škody, které mohou vzniknout připojením do sítě Internet. Zabezpečení svých dat a počítače si každý zajišťuje sám.
3. Používáním IGW nevzniká mezi uživatelem a provozovatelem žádný obchodně právní vztah, jedná se čistě jen o soukromou
dohodu o sdílení nákladů připojení so sítě a společné připojení k Internetu.
4. Všichni uživatelé platí měsíční příspěvek a mají proto stejná práva na užívání služby. Rychlost do internetu je dle výběru tarifu a
typu připojení. Prioritou je provozování AP(přístupových bodů pro členy) a páteřních spojů které svým propojením tvoří naši síť.
Připojení do této sítě si každý člen realizuje sám a na své náklady. Technická podpora, řešení a odstraňování možných závad u
členů, je pouze dobrou vůlí techniků a nevzniká na ní žádný, ani právní nárok vůči provozovateli.
Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil se Stanovami, základními pravidly a interními řády Lipaci.net, z.s. a že mé chování a využívání služeb
Sdružení bude v souladu s nimi. Zároveň souhlasím s poskytnutím osobních údajů pro interní potřeby LIPACI.NET, z.s.

…...............................................................................
razítko, podpis zástupce spolku

Kontakty :
Leoš Virgler
tel.775062223
admin@lipaci.net

Pavel Karman
Martin Polák
tel.728 134 329
tel. 776 049 917
hospodar@lipaci.net mart@lipaci.net

….............................................................................
podpis člena

Lumír Zeman
tel. 775 613 898
piskot@lipaci.net

Miroslav Kováč
tel. 601321940
kerik@lipaci.net

Pavel Dolejší
tel. 601321941
gigabajt@lipaci.net

HOT LINE 601 321 940 – řešení problémů, dotazy, hlášení poruch

