
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
Číslo smlouvy  

Účastník  právnická osoba  fyzická osoba - podnikatel  soukromá fyzická osoba 

Obchodní jméno / název:       

Titul, jméno, příjmení:  Funkce zástupce:       

Sídlo/trvalé bydliště Ulice:  Obec:  Část obce:       PSČ:  

IČ/ datum narození:       DIČ:       

Telefon:  Kontaktní e-mail:  

Korespondenční adresa(vyplnit pouze, je-li odlišná od sídla nebo trvalého bydliště) 

 Ulice:       Obec:       Část obce:       PSČ:       

(dále jen "účastník") uzavírá tímto Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen "smlouva") se společností Ondřej Poláček, sídlem Bohuslavice 

329, 54906 Bohuslavice, IČ: 03696529 (dále jen "poskytovatel"), a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek: 

Předmět smlouvy 

Tarify internetového připojení                                                                                                                                                             

Tarif MINI 

 

Tarif Medium 

 

Tarif Maxi 

 

        Tarif individual 

Specifikace 

Rychlost připojení max: 10 Mb/s 

  Běžná rychlost: 7 Mb/s 

  Minimální rychlost: 4 Mb/s 

 
Omezení přenosu dat (FUP):  NE 

     Cena (s DPH): 300 Kč měsíčně 

 

Specifikace 

Rychlost připojení max: 20 Mb/s 

  Běžná rychlost: 14 Mb/s 

  Minimální rychlost: 8 Mb/s 

 
Omezení přenosu dat (FUP):NE 

Cena (s DPH): 350 Kč měsíčně 

 

Specifikace 

Rychlost připojením max: 30 Mb/s 

  Běžná rychlost: 21 Mb/s 

  Minimální rychlost: 12 Mb/s 

Omezení přenosu dat (FUP):NE 

Cena (s DPH):  400 Kč měsíčně 

 

Specifikace 

Rychlost připojení po 
dohodě se zákazníkem 

Omezení přenosu dat 
(FUP):NE 

Cena (s DPH):   

 

Místo instalace:       

HW router:       

Individuální dohoda o ceně:       

Fakturace a platební podmínky 

Fakturace: Číslo účtu: 2500719475/2010 

E-mail pro případnou 
fakturaci: 

      Způsob platby: Převodem – trvalý příkaz 

Doba trvání smluvního vztahu 

Smlouva je účinná ode dne zahájení poskytování služby (den aktivace služby), pokud není uvedeno jinak. 

Smlouva nabývá účinnosti dne  Minimální doba trvání smluvního vztahu činí  měsíců. 

Heslo pro komunikaci s poskytovatelem a ostatní ujednání 

Telefon technika 608223644 Účastník  souhlasí /  nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení v souladu s VP. 

Ostatní ujednání 

Účastník se zavazuje zaplatit poskytovateli aktivační poplatek 0 Kč. 

Ceny uvedené přímo v textu této smlouvy zahrnují DPH, poskytovatel není plátcem DPH pokud není výslovně uvedeno jinak. 

Nedílnou součástí smlouvy je tabulka parametrů tarifů uvedená také na webu www.poldaservis.cz v sekci wifi. 

Účastník prohlašuje, že: 
a) se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací (dále jen "VP"), tyto obdržel, bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a 

zavazuje se VP aktuálně platné dodržovat; VP i tato smlouva mohou být poskytovatelem měněny postupem ve VP uvedeným v souladu s platnými právními předpisy; 
b) se seznámil s aktuálně platným Ceníkem poskytovatele; 
c) v okamžiku uzavření této smlouvy nedluží za ostatní služby mu poskytované poskytovatelem; 
d) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů; 
e) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb; 
f) mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu 12 měsíců. Při uzavření smlouvy na dobu přesahující 12 měsíců se tak činí na výslovnou žádost účastníka. 

Podepsáno v  dne      

 

ÚČASTNÍK 

(podpis účastníka nebo jeho oprávněného zástupce + razítko) 

 Ondřej Poláček 

(podpis oprávněného zástupce poskytovatele) 

 


