
xxxxxxxxx
      Zákaznické číslo / v.s.

Smlouva na poskytování internetových a datových služeb
Podpisem této smlouvy 

vzniká mezi poskytovatelem a uživatelem smluvní vztah podle zákona č. 127/2005 sb. o elektronických
komunikacích na jehož základě je uživatel oprávněn užívat služby níže uvedené. 

1. Předmět a rozsah smlouvy
1.1. Poskytovatel uživateli poskytuje datové služby spočívající v umožnění přístupu do své sítě s připojením na 

internet a další služby.
1.2. Připojení nesmí být uživatelem dále nabízeno ani distribuováno třetím osobám bez souhlasu poskytovatele, 

pod pokutou 10.000,- Kč
1.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušení dodávky služby bez oznámení v případě, že uživatel nebude řádně

platit za poskytnuté služby. V případě opětovné aktivace služby bude uživateli účtována smulvní pokuta ve 
výši 500,- s DPH.

1.4. Pro obě strany platí podmínky uvedené v Řádu datových služeb (všeobecné obchodní podmínky), který je 
nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem uživatel stvrzuje seznámení se s tímto řádem. 

1.5. Nedílnou součástí smlouvy je dokument „technická specifikace služby“ kde je uveden popis služby přístupu 
k internetu dle nařízení EU č. 2015/2120

1.6. Případné změny této smlouvy musí být uzavřeny písemnou formou a musí být stvrzeny podpisy obou stran.
1.7. Smlouva se sjednává na dobu  neurčitou určitou do 

V Hlinsku dne :  xx.xx.xxxx

_____________________                                                                           ________________________
        za poskytovatele                                                                                                  za uživatele

Poskytovatel:

ZERON, s. r. o. www.zeron.cz
Družstevní 1400 info@zeron.cz
539 01 Hlinsko 1 tel: 775-566592

IČO: 25984373  DIČ: CZ25984373

Č.Ú.: 163023098/0600

Uživatel:

Josef Novák

539 01  Hlinsko

Tel.:
email: 

Četnost zasílání vyúčtování (faktur), placení:

[    ] 1. Měsíčně [    ] 2. Čtvrtletně [    ] 3. Půlročně [    ] 4. Ročně

Faktury zasílat:

[   ] 1. Poštou v papírové podobě [    ] 2. mailem ve formátu PDF [   ] 3. osobně

Zvolený tarif (bezdrátové připojení): Zvolený tarif (optické připojení):

Název tarifu rychlost           cena s DPH Název tarifu rychlost              cena s DPH
odesílání - stahování stahování / odesílání

[  ] Tarif Senior [2 Mbit/s 1Mbit/s 121,- ] [X] Tarif Fiber 15 [15 Mbit/s 3 Mbit/s 210,-]
[  ] Tarif Normal [4 Mbit/s 2Mbit/s 182,- ] [  ] Tarif Fiber 50 [50 Mbit/s 10 Mbit/s 303,-]
[  ] Tarif Special [8 Mbit/s 3Mbit/s 236,- ] [  ] Tarif Fiber 100 [100 Mbit/s 15Mbit/s 424,-]
[  ] Tarif Super [16 Mbit/s 4Mbit/s 351,- ] [  ] Tarif Fiber 200 [200 Mbit/s 20Mbit/s 524,-]
[  ] Tarif Turbo [20 Mbit/s 5Mbit/s 393,- ]

viz. technická speicifikace služby

Zařízení pracujích v pásmu 5GHz:

[   ] 1. vlastni zařízení [   ] 2. zapůjčení zdarma [   ] 2. zvyhodněná cena

Ostatní: smtp server: smtp.hlinecko.cz

VZOR


