
Návrh Smlouvy o poskytování datových služeb a přístup k síti Internet 

uzavřená mezi  

Poskytovatel :         Uživatel : 

VENSKÝ Robert        …………………………………….. 

Žerotín 105         …………………………………….. 

784 01 Litovel         …………………………………….. 

Tel: 606 280 763      dat. narození: …………………………………….. 

IČ: 747 31 777  NEPLÁTCE DPH !    Tel:  …………………………………….. 

E-mail: vensky_r@seznam.cz     E-mail:  …………………………………….. 

 

Smlouva se sjednává na dobu:   neurčitou 

       neurčitou s minimálním trváním …… měsíců od data podpisu 

Datový tarif: ..………………..    technologie připojení: ………………………………. 

Typ přijímacího zařízení: 

TP-Link Edimax NB16  NB22  NB25  Router  Jiný: ……………………… 

Poznámka: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Přijímací zařízení bylo majetkem uživatele:     ano  ne 

Přijímací zařízení je po uhrazení částky za instalaci majetkem uživatele: ano  ne 

Přijímací zařízení zůstává majetkem poskytovatele 1)   ano   ne 

1) Před ukončením této smlouvy musí uživatel umožnit demontáž již nainstalovaného přijímacího zařízení, které je majetkem poskytovatele ještě před uplynutím 

výpovědní lhůty. Uživatel může přijímací zařízení dle pokynů poskytovatele sám odinstalovat a doručit jej na adresu poskytovatele. Pokud toto nebude ze strany 

uživatele umožněno, nebude smlouva považována za platně ukončenou a to až do doby, pokud nebude přijímací zařízení odinstalováno. 

Přijímací zařízení bylo uhrazeno při podpisu smlouvy:   ano  ne 

Přijímací zařízení bude uhrazeno bezhotovostním převodem:  ano  ne 

Platba:  měsíčně  ročně   v hotovosti  bezhotovostně  

……………………………………………………………… 

Platba od: ………………………… na účet poskytovatele č:… 1013804184/6100….VS: ………………………. 

Platbu uhraďte nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, za který je poplatek hrazen. Uživatel potvrzuje, že mu bylo 

v souladu se Všeobecnými podmínkami v pořádku nainstalováno přijímací zařízení a předvedena funkčnost připojení 

k Internetu a byl seznámen s obsluhou zařízení odpovídající jeho schopnostem a možnostem. 

Účastníci prohlašují, že text Smlouvy, Všeobecné podmínky, Ceník a Specifikaci datových rozhraní, které jsou nedílnou 

součástí této Smlouvy, důkladně přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz připojují své podpisy. 

V …………………………dne……………………… 

Uživatel ……………………………..     Poskytovatel …………………………….. 

     Servis a hlášení poruch: 606 280 763 

Webové stránky poskytovatele dostupné pouze z interní sítě: http://192.168.0.104/internet 
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