
 

 
obchodní název:  …………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
se sídlem: (fakturační adresa)……………….………………..…… 
 
………………………………………………………………… 
 
IČ:………………..…..…    DIČ: ……………………………. 
 
jednající: ………………..…………………………….………    
 
telefon: …….…….………………………………………...….   
 
email: ………………………………………...……………….. 
 

Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet 
 

I-Connect s.r.o. 
Michal Hradil 
Tyršova 296, 595 01 Velká Bíteš  
IČ: 08531617      DIČ: CZ08531617                   
tel.: 603 748 563      email:  info@iconn.cz 

          Vyplní firma: 
dále též poskytovatel             
       

& 
Vyplní soukromá osoba:                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dále jen zákazník 
Uzavřely ze své svobodné vůle a při jasném vědomí následující smlouvu o poskytnutí služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet. 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby elektronických komunikací specifikované v této Smlouvě za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a Zákazník se touto Smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování Služeb. 

 

I. 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet: 

Umístění koncového zařízení: 1. 2. 

Typ rozhraní/zařízení: LAN/RJ45      Wi-Fi MK       Wi-Fi UBNT      SN: …………………….........……………….... 
Datum předání: Dne: …………………………………………………          Fakturace od: ………………………………………………… 

Typická rychlost linky: (Down/UP) 20/2Mbit    25/5Mbit    30/5Mbit    40/10Mbit    Jiná:............... /................ Mbit 
Typ linky/Agregace: SURF 1:3                     LAN 1:2                           Jiná: ..................................... Sektor: ........... 

Min./Max. rychlost linky: 
Minimální rychlost dle agregace typu linky  /  Maximální 120% inzerované rychlosti  (podrobnosti viz Ceník) 

E-mailová adresa pro zasílání 
vyúčtování: 

 

Cena za provoz:                                                                       ,- Kč / měsíčně uvedeno vč DPH 21% 
Délka smluvního vztahu: Doba Neurčitá (s 30 denní výpovědní lhůtou)           Jiná: ...................... /........................... 

Minimální doba užívání služby 
/Aktivační poplatek: 12měs./1.000,-    24měs./0,-Kč    

Délka minimálního měsíčního plnění/užívání služby a jednorázový 
aktivační poplatek vč. DPH 21% zvolena na přání zákazníka. 

Způsob platby:  roční platba (měsíc zdarma)      pololetní platba (-5% sleva)       čtvrtletní platby        měsíční 

 Cena za zrušení: 
dle Všeobecných podmínek poskytovatele

Souhlas se zpracováním os. údajů:  
 Ve smyslu zákona o ochraně os. údajů                              Uvedení os. údajů v databázi dlužníků

 

II. 
(1) Zákazník prohlašuje, že se seznámil s ceníkem poskytovatele, specifikací služeb a Všeobecnými podmínkami poskytovatele tyto obdržel a bere na 

vědomí, že jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich obsahu porozuměl. 
(2) Se zavazuje v případě prodlení s úhradou plateb zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

(čl. 6.7. Podmínek)  
(3) Byl seznámen s tím, že nesmí umožnit žádné třetí straně (s výjimkou osob sdílejících se zákazníkem společnou domácnost) trvalé nebo přechodné 
užívání služeb a že neposkytnutí součinnosti v případě podezření poskytovatele z porušení této povinnosti zakládá právo poskytovatele účtovat smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč (čl. 4.4. Podmínek) 
(4) V případě porušení svých smluvních povinností se zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do 
konce sjednané minimální doby užívání Služeb. Pokud smlouva skončí před uplynutím sjednané minimální doby užívání služeb z jiných důvodů, Zákazník 

se zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání Služeb dle 
(čl. 6.9.Podmínek) 

(5) Nevrátí-li Zákazník Poskytovateli poskytnuté zařízení včas (tj. do 7 dnů od ukončení poskytování služby) a v pořádku (tj. plně funkční, kompletní, čisté) 
dle (čl. 5.5. a 5.6. Podmínek), je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za koncové zařízení. 

 
(6) Pokud není čl. I této sml. určeno jinak smlouva se na přání zákazníka uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou užívání služby v délce 24 měsíců. 

 

III. 
(1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou stranu jeden. 
(2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

(3) Ujednání uvedená v této smlouvě mají v případě rozporu vždy přednost před ustanoveními Všeobecných podmínek. 
 

V                                                     dne:                      V                         dne: 

   
 
 
 

poskytovatel 

  
 
 
 

uživatel 

 

 

 
jméno uživatele: …………………….…………………………………… 
 
adresa: (trv. pobytu) …………………….….….…………………..………… 
 
…………………………………………….…………………………..….. 
 
adresa inst.: …………………………….………………………..……... 
 
rodné číslo: …………….………….. telefon: ……………….…...…….   
 
email: …………………….……….………………………………………. 
 

 


