
SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET   č. …………….

jejímiž účastníky jsou

 poskytovatel: a                 účastník:

         Ing. Oldřich PLCHOT                          …………………………………...
                 Masarykova 400   …………………………………...

                   Němčice nad Hanou                        …………………………………….

                   798 27                                                  Telefon, fax: 

           IČ : 100 73 736     DIČ : CZ5606270571                                                  Mail:

I. Předmět  smlouvy
1. Připojení na síť INTERNET je služba umožňující ÚČASTNÍKOVI odebírat za úplatu IT konektivitu na

koncovém bodě prostřednictvím síťových služeb řízených sítí poskytovatele.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců.  Nesdělí-li některá smluvní strana druhé smluvní straně

doporučeným dopisem nejpozději jeden měsíc před ukončením doby platnosti této Smlouvy, že nemá zájem
na dalším trvání této Smlouvy, prodlužuje se platnost této Smlouvy automaticky na dobu neurčitou.

3. Připojení je realizováno zařízením poskytovatele a po dobu platnosti smlouvy je jeho majetkem. V případě
ukončení smlouvy je účastník povinen vrátit zařízení poskytovateli do 1 měsíce od ukončení smlouvy.

II. Poskytované služby a cenové podmínky

Název služby konektivita Měsíční poplatek  s DPH Výběr

Připojení k síti internet do 5 Mbps 200,-  

Připojení k síti internet do 20 Mbps 300,-

Připojení k síti internet do 30 Mbps 380,-

1. Měsíční poplatek  ………  s DPH bude hrazen účastníkem na číslo účtu  …………………...  vedené u
mBank s Variabilním symbolem – ….. Splatnost měsíčního poplatku je do 20 dne v měsící ve kterém  jsou
dodávané služby. 

2. Datem zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, ve kterém se uskutečnily dodané služby. 
3. Zkušební provoz je stanoven na dobu od  ………………………………..
4. Platby budou účtovány od  ………………….

III. Platební podmínky
1. Jednotlivé poplatky budou hrazeny na základě této smlouvy převodním příkazem nebo složenkou na účet

poskytovatele. Platba v hotovosti se uskuteční po dohodě s poskytovatelem a o platbě bude vydán pokladní
doklad. 

2. V případě prodlení Účastníka s platbou je Poskytovatel oprávněn požadovat kromě dlužné částky i smluvní
penále ve výši  0.1% z dlužné částky za každý den prodlení.  Pokud prodlení s platbou přesáhne 30 dní
vyhrazuje si Poskytovatel právo omezit nebo ukončit poskytování dalších Služeb Účastníkovi. Opětovné
připojení účastníka po odpojení z důvodu neplacení závazku bude zpoplatněno částkou 500,-Kč.  

3. Vyúčtovací doklad bude na vyžádání  zasílán elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu
účastníka. Při zasílání poštou bude přičten poplatek ve výši 20,- Kč na doklad.

4. Vyúčtovaní doklad zasílat  :   poštou, elektronickou poštou, nezasílat.

 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  kopiích,  přičemž   Účastník  i  Poskytovatel  obdrží  po  jedné.
Účastník je seznámen s všeobecnými podmínkami poskytovatele a souhlasí s výše uvedenými
skutečnostmi.  Nedílnou  součástí  této  smlouvy  je  protokol  o  připojení  obsahující  technické
specifikace přístupu k síti.  Smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou a to dodatky za
účasti obou smluvních stran.

V Němčicích nad Hanou    dne  

……………………………………………..                                                                     ……………………………………………
                   za  účastníka            za   poskytovatele



Protokol o připojení – technické specifikace smlouvy o připojení k síti internet

Poskytovatel:
Ing. Oldřich PLCHOT,  Masarykova 400, 798 27 Němčice nad Hanou, IČO: 100 73 736,  DIČ: CZ5606270571

 
 
poruchy –mobil :  607 536373
              telefon.:  420 582 386 196, 582 360 766
                  Fax : 
               e-mail: oldrich.plchot@gmail.com

Přípojné místo

Přípojné místo k datové síti                                                :   

Sériové číslo přijímacího zařízení.                  :    

MAC adresa přijímacího zařízení účastníka   :    

IP adresa přijímacího zařízení                         :  

MAC adresa LAN karty účastníka                  :  

Instalovaný materiál                                        :   
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