
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 

VZOR 

 

Smluvní strany: 

Poskytovatel: Tomáš Bednařík, Olomoucká 97, 74601 Opava, IČO 73905747, tel. 608709726, 

mail cznetfree@seznam.cz, web: www.cznetfree.cz, dále jen „poskytovatel“ 

Zákazník: jméno –  

                  adresa –  

                  telefon –  

                  zákaznické číslo (vs pro platby) -  

dále jen „zákazník“ 

 

Předmět smlouvy: 

Poskytovatel se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat zákazníkovi služby 

elektronických komunikací (dále jen „služby“) specifikované v této smlouvě za podmínek 

stanovených touto smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. 

Zákazník se touto smlouvou zavazuje hradit cenu za poskytování služeb. 

Specifikace služby: 

Typ služby – internet, definice rychlosti – maximální rychlost služby je 40/4, běžná 24/3 a 

minimální 12/2, cena dle platného ceníku na webových stránkách (zákazník volí výši 

předplatného dle svého uvážení měsíční, pololetní, roční nebo dvouleté a to do 10 dnů od 

instalace). Poplatek za instalaci je definován cenou zvoleného zařízení a použitého materiálu 

plus dobou práce technika – 999Kč zařízení, které tímto zůstává soukromým vlastnictvím 

zákazníka a 999Kč práce technika. Instalace a zařízení jsou placeny na základě faktury. 

Zákazník tímto prohlašuje, že před podpisem této smlouvy v dostatečném předstihu byl 

seznámen s následujícími dokumenty a informacemi, které poskytovatel uvádí na svém 

webu: 

- Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele 

- Ceník poskytovatele 

- Forma a způsob výpovědi 

- Zásady zpracování osobních údajů poskytovatele 

- Informace povinně sdělované spotřebiteli před uzavřením smlouvy dle §1820 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 

- Definice rychlosti služeb spolu s příslušnými ustanoveními směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/022/ ES dle Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací s určením konkrétní rychlosti 

mailto:cznetfree@seznam.cz
http://www.cznetfree.cz/


Zákazník prohlašuje, že před podpisem této smlouvy shora uvedené listiny a informace 

přečetl a byl s nimi seznámen, bez výhrad s nimi souhlasí a podpisem této smlouvy činí 

tyto dokumenty nedílnou součástí této smlouvy. 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 30denní výpovědní lhůtou. 

 

 

 

Poskytovatel:                                                                                                Zákazník:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


