
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
Číslo smlouvy: ____________

Poskytovatel:
Obchodní firma (jméno a příjmení): Martin pavlík
Zapsána v: ČTÚ – evidence podnikatelů v elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění, č. 2900
Sídlo společnosti: Sepekov 440, 399 01
IČ / DIČ: 73536547 / firma není plátcem DPH
Bankovní spojení / Číslo účtu:
Telefon: 777 593 526
E-mail: info@sepekovnet.cz
Internetové stránky www.sepekovnet.cz

Uživatel:

Obchodní firma (jméno a příjmení):

Sídlo společnosti (bydliště):

Fakturační adresa:

IČ (Datum narození):

DIČ:

Bankovní spojení / Číslo účtu:

Oprávněný zástupce:

Telefon:

E-mail:

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Uživateli Služby elektronických komunikací (dále jen Služby) 
specifikované v této Smlouvě v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací (dále 
jen i Všeobecné podmínky) a závazek Uživatele užívat poskytované Služby v souladu s Všeobecnými podmínkami a za poskytované 
Služby platit sjednanou cenu.

Podrobné podmínky poskytování Služeb, jakož i práva a povinnosti Smluvních stran, jsou stanoveny ve Specifikaci služeb a v 
dokumentech, které tvoří její nedílnou součást.

a) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

b) Ceník s parametry služby internet

Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky dané výše uvedenými přílohami. Veškeré změny této Smlouvy musí být provedeny 
písemnou formou. Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou s 30 denní
výpovědní lhůtou.

Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou včetně výše uvedených příloh se řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění.

Tato Smlouva je platná dnem podpisu Poskytovatelem a Uživatelem nebo jejich Oprávněnými zástupci.
Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

http://www.sepekovnet.cz/


Specifikace služeb
Číslo specifikace / verze:
Ke smlouvě číslo: Uživatel:

Služba poskytování přístupu k síti Internet sepekovnet.cz / Martin 
Pavlík

Lokalita

Koncové zařízení

Typ spoje

Výrobce, typ

Umístění přístupového bodu

Způsob instalace samoinstalace / instalace technikem

Datum zřízení / změny služby

Rychlost připojení klientské linky Mbit

Přidělená IP adresa přiděleno automaticky DHCP serverem

Pravidelný poplatek za službu

Přidělena veřejná IP adresa

Jednorázový manipulační poplatek při zažádání uživatelem o 
změnu služby dle platného ceníku služby:

Snížení rychlosti Kč

Navýšení rychlosti Kč

Způsob platby bankovní převodem / hotově

Interval placení služby měsíčně / ročně

Poznámka

Koncové zařízení zapůjčuje poskytovatel. V případě ukončení služby ze strany poskytovatele nebo uživatele bude zařízení vráceno 
poskytovateli do 7 dnů od ukončení poskytování služby. Při ztrátě nebo poškození zapůjčeného zařízení je uživatel povinen zaplatit 
Poskytovateli smluvní pokutu dle platného Ceníku služeb s parametry služby internet.

Služba je poskytována prostřednictvím radiokomunikační sítě provozované poskytovatelem, složené
z radiových zařízení krátkého dosahu, pracujících v pásmu 2,4 GHz podle VO-R/12/08.2005-34 nebo VO-R/10/03.2007-4 a v pásmu 
5GHz podle VO-R/12/08.2005-34 nebo VO-R/10/03.2007-4. 

Uživatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí se Specifikací služeb, s Ceníkem služeb s parametry služby internet a se Všeobecnými 
podmínkami Poskytovatele, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí Smlouvy. Maximální, inzerovaná, běžně dostupná a 
minimální rychlost služby přístupu k internetu v pevném místě jsou vymezeny v dokumentu Ceník s parametry služby internet, který je 
nedílnou součástí smlouvy.

Kontaktní údaje:

Ve věcech oznamování poruch, technická podpora: Adresa pro doručování:

Martin Pavlík,
telefon: 777 593 526, 
info@sepekovnet.cz
https://www.sepekovnet.cz

Martin Pavlík
Sepekov 440
399 01 Sepekov
info@sepekovnet.cz
https://www.sepekovnet.cz

Za Poskytovatele: Za Uživatele:

Datum a podpis: ...........................………. Datum a podpis: ...........................……….
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka.
Prohlašuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými podmínka, 
ceníkem.

mailto:info@sepekovnet.cz

