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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Číslo smlouvy: ……………………………………

klient: …………

uzavřená mezi

Internet4you.cz, spol. s r.o.
se sídlem Bratislavská 847, 69145 Podivín, IČ: 277 35 184
(dále jen „poskytovatel“)
a
[ ] Právnická osoba

…………………………………………………………………… IČ ……………………………………………

[ ] Fyzická osoba

titul …………………… jméno ……………………………… příjmení …………………………………

Trvalé bydliště/sídlo spol. ……………………………………………………………………… číslo OP ...……………...…………
Adresa přípojky …………………………………………………………………………………………………………………………………
Korespondenční adresou je

[ ] adresa trvalého bydliště/sídla společnosti
[ ] adresa přípojky

E-mail

…………………………………………………………........................... telefon …………………………………

Faktury doručovat

[ ] e-mailem
[ ] poštou na zvolenou korespondenční adresu (zpoplatněno dle ceníku)

(dále jen „zákazník“)

I. Předmět smlouvy

1.1.

Předmětem této smlouvy je poskytování datových telekomunikačních služeb ze strany poskytovatele
umožňujících přístup zákazníka na síť Internet.

II. Poskytované služby a cenové podmínky

2.1.

Zákazník si po dohodě s poskytovatelem zvolil službu:

Internetový tarif

Maximální
rychlost
připojení

Běžná rychlost
připojení

Minimální rychlost
připojení

Cena zřízení
a aktivace pří
pojky

Měsíční cena
služby

Datum zahájení služby: ...................................
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2.2.

Charakteristika poskytované služby je obsažena na internetových stránkách poskytovatele, stejně
jako ceník za zvolenou službu. Poskytovatel touto smlouvou garantuje minimálně zvolenou kvalitu
poskytované služby po celou dobu trvání této smlouvy.

2.3.

Instalační i měsíční poplatek bude zákazník poukazovat na účet poskytovatele:
číslo účtu: 214666326 / 0300, variabilní symbol: ...........................................
a to vždy nejpozději k datu splatnosti uvedenému na vyúčtování služeb.

2.4.

Platební podmínky, stejně jako další smluvní ujednání jsou součástí všeobecných smluvních
podmínek, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou zveřejněny
též na internetových stránkách poskytovatele www.inet4you.cz. O případné změně všeobecných
podmínek je zákazník informován na internetových stránkách poskytovatele v sekci Novinky.

2.5.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30ti kalendářních dní.
III. Závěrečná ustanovení

3.1.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž zákazník i poskytovatel obdrží
po jednom.

3.2.

Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všeobecnými smluvními podmínkami, stejně jako s tarify
poskytovatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, tyto obdržel a zavazuje se aktuálně platné
všeobecné podmínky dodržovat.

3.3.

Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Pravidly při poskytování služeb přístupu k internetu (dle
nařízení EU č. 2015/2120)

3.4.

Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou a to dodatky při souhlasném projevu vůle
obou smluvních stran.

3.4.

Zákazník prohlašuje, že dává svolení o zpracování osobních dat poskytovateli, který tyto údaje má
uloženy pouze na čas nezbytný pro účely spojené s dodávkou služeb, nebo pro marketingové účely.
Poskytovatel tyto informace, nebude šířit žádné třetí straně, kromě těch, které jsou autorizovány dle
zákona.
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