
SMLOUVA o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
číslo: 12345678

uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. oelektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Poskytovatel: Účastník: 
Jméno: Jan Kocourek, InternetNonstop.cz Maxmilián Novák
sídlo: K poříčské stráni 213, 541 01 Trutnov Maxmiliánova 123, 123 45 Maxov
provozovna: Žižkova 498, 541 01 Trutnov
Telefon: +420 777 896 220, +420 498 771 141 +420 789 012 345
E-mail: info@sanet.cz maxi@max.cz
IČ/RČ: 652 12 223 890102/4321
DIČ: CZ7405313575
Bankovní účet: 86-303160247/0100
Zapsán v ŽR: Mě.úřad Trutnov-obecní živnost.úřad číslo účastníka: 23456789

č.j.:631/96, ev.č.:361005-5469

I. Služba elektronických komunikací

1.1. Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje účastníkovi poskytovat službu elektronických 
komunikací (dále jen „služba“) v rozsahu a za technických podmínek dle odstavce „specifikace služby“, a 
účastník se zavazuje poskytovateli za tuto službu platit.

II. Trvání smlouvy
2.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2.2. Možnosti výpovědi této smlouvy stejně jako délka výpovední lhůty jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních 

podmínkách (dále jen „VP“).

III. Cena za poskytovanou službu
3.1. Za službu poskytovanou na základě této smlouvy je účastník povinen platit cenu ve výši sjednané v odstavci 

„specifikace služby“.
3.2. Termín a způsob účtování ceny jakož i platební podmínky jsou stanoveny ve VP.

3.3. Aktuální informace o nabídce a cenách veškerých služeb provozovaných poskytovatelem jsou k dispozici 
na www stránkách a provozovně.

IV. Umístení služby – spoje
adresa: Maxmiliánova 123, 123 45 Maxov

jiné: 

V. Nastavení / technické parametry / specifikace-popis služby
Ip(v4):10.9.8.7 maska:255.255.255.0 brána:10.9.8.254 DNS:10.2.1.1
Smtp server odchozí pošty: mail.sanet.cz
Tarif: LAN-100
Přehled použitého zboží / materiálu / zapůjčených /pronajatých zařízení
…......................   ….................. …............................ ….................... …...................

VI. Cena za služby
Služba: LAN-100 
Cena celkem/platební údaje: 350 Kč/měsíc
číslo účtu: 86-303160247, kód banky: 0100, variabilní symbol: 12345678, konstantní symbol: 308                        
Upozornění: Ceny jsou uvedeny s/bez DPH!

VII. Záverecná ustanovení
7.1. Podpisem této smlouvy účastník potvrzuje, že mu byla služba předána v plně funkčním stavu a s parametry odpovídajícími 
obsahu odstavce „technické parametry“ této smlouvy. 
7.2. Tato smlouva se řídí platným právním řádem České Republiky.
7.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou VP.
7.4. Podmínky pro prerušení, obnovení a ukončení poskytování služby jsou obsaženy ve VP.
7.5. Způsob uplatnění reklamace vad služby či vyúčtování ceny včetně lhůt se řídí VP.
7.6. Smluvní pokuty za nedodržení ci porušení smluvních povinností stejně jako ujednání o náhradě škody a vrácení peněz se 
řídí VP.
7.7. Účastník bere na vědomí a souhlasí s následujícím smluvním ujednáním, že pro případ prodlení s úhradou splatných 
částek dle této Smlouvy více jak 90dnů, je Poskytovatel oprávněn předat dlužnou částku inkasní agentuře a současně vzniká 
Poskytovateli nárok na smluvní pokutu k pokrytí vynaložených nákladů na vymáhání, a to nejméně ve výši 1000 Kč. Tuto 
smluvní pokutu je Účastník povinen zaplatit vedle dlužných částek a zákonného úroku z prodlení. Bude-li Účastník v prodlení po
splatnosti déle jak 120dnů, bere na účastník na vědomí a souhlasí s tím , že Poskytovatel může realizovat tzv.inspekční výjezd, 
nebo jím pověřit třetí osobu, (návštěva účastníka) a zároveň pro účely úhrady nákladů spojených s výjezdem sjednává 
jednorázovou pokutu ve výši 1000 Kč.
7.8. Tato smlouva je platná a účinná ode dne svého podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
7.9. Tuto smlouvu je možné doplňovat či měnit pouze písemně.
7.10. Podpisem této smlouvy účastník potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem a taktéž s obsahem VP, rozumí jim, souhlasí 
s nimi, akceptuje jejich závaznost pro daný právní vztah a že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoli v tísni za 
nevýhodných podmínek.
7.11. Tato smlouva ruší platnost všech smluv označených stejným číslem uzavřených před datem uzavření této smlouvy.

Podpis za Poskytovatele: .............................................. podpis za Účastníka: .....................................................

odpovědný zástupce:  …................................................ odpovědný zástupce:  …................................................

místo: Trutnov, datum: .................................................., místo: …...................................., datum: …...................

mailto:info@sanet.cz

	Telefon: +420 777 896 220, +420 498 771 141 +420 789 012 345
	IČ/RČ: 652 12 223 890102/4321

