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 Vzor smlouvy o připojení k síti internet č:________ 
 

Článek I. 

Poskytovatel: Radomír Hrabec, Horní Bludovice 219, 739 37, IČ: 75106701, 

                             DIČ: CZ7612184965 
  

Objednatel:    __________________________, _______________,_____________________ 

                             email:________________________ 
 

Článek II. 

 Předmět plnění této smlouvy je závazek poskytovatele zajišťovat permanentní připojení k síti 

internet v místě objednatele a závazek objednatele za tuto službu řádně platit. 

Článek III. 

 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to od podepsání této smlouvy oběma smluvními 

stranami. Výpovědní lhůta této smlouvy je 30 dní po předání výpovědi, a to elektronicky nebo písemně.  

Článek IV. 

  Smluvená cena za realizaci připojení k síti internet činí ____  Kč. Instalované zařízení 

___________________ se po úhradě elektronicky vystavené faktury stane majetkem objednatele. 

Článek V. 

 Smluvená rychlost připojení k síti internet je  ___ Mbit/s v obou směrech, bez omezení množství 

přenesených dat. Přesná specifikace rychlosti je uvedena na webu poskytovatele v odkazu 

http://www.trushok.cz/ceník2021.pdf 

Článek VI. 

Měsíční poplatek za poskytování připojení k síti internet činí ___ Kč ___ DPH. Cena za služby 

spojené se sledováním TV dle online zvolených služeb činí  ____Kč ___ DPH. Úhrada bude provedena 

na účet poskytovatele, č.ú.: 670100-2203497976/6210 od počátku měsíce _____ 2021  (do 20. dne) 

Variabilní symbol pro platby je číslo smlouvy __________. 

Článek VII. 

 V případě poruchy nebo vady poskytované služby je poskytovatel povinen reagovat na výzvu 

objednatele a poruchu odstranit. Výzvu k odstranění poruchy je možno podat písemně, telefonicky nebo 

na e-mail  info@trushok.cz. Poskytovatel prověří poskytované služby a provede test funkčnosti datových 

služeb přes protokol IP a to testem dodržení garantované rychlosti v délce trvání alespoň 20 minut 

s přenosem dat na server poskytovatele. 

Článek VIII. 

 Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit služby objednatele, a to v případech kdy jednání 

či nedbalost objednatele vede k ovlivnění řádného chodu či bezpečnosti komunikace sítě nebo nejsou 

splněny jiné podmínky pro poskytování služeb vyplývající ze smlouvy. 
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Článek IX. 

 Objednatel má právo na uplatnění reklamace vyúčtování ceny nebo poskytované služby dle 

reklamačních podmínek uvedených na webu poskytovatele v odkazu 

http://www.trushok.cz/reklamace2021.pdf 

 

 

Článek X. 

 Poskytovatel zpracovává osobní údaje objednatele v souladu s platnými právními předpisy, 

způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení proti neoprávněnému, či protiprávnímu zpracování 

nebo náhodné ztrátě. 

 

Článek XI. 

 Poskytovatel i objednatel svým podpisem stvrzují, že rozumí všem bodům smlouvy, byli 

seznámeni s obsahem všech odkazů ve smlouvě uvedených a se smlouvou bezvýhradně souhlasí. 

 

 

 

 

 

V ___________ dne: __________ 

 

 

 

 

Za poskytovatele:      Za objednatele:  

 

 

 

 

……………………………     ……………………………… 

 

 

 

*V článku IV. se může lišit vlastnictví majetku. (Objednatele, nebo poskytovatele) 

 

*V článku VI. může být dohodnuta čtvrtletní, pololetní nebo roční fakturace.  


