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    Smlouva o poskytování datových telekomunikačních služeb č. :   

smluvní strany 

 
EG - Servis, s.r.o. | Náchodská 24 | 541 03 Trutnov 
tel: 499 841547-9 |  e-mail: egservis@egservis.cz 

IČO 15039994 | DIČ: CZ15039994 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK, oddíl C, vložka 1007 

 bankovní spojení: 7806670267/5500, Raiffeisen BANK 

 zastoupená jednatelem společnosti 

(dále jen poskytovatel) 

a 

 
jméno :  …..................................................  

adresa:  ….................................................. 

              ….................................................. 

telefon:  ….................................................. 

e-mail:   ….................................................. 

číslo OP...................................................... 

 

 

          

(dále jen uživatel) 

uzavírají tuto smlouvu o poskytování datových a telekomunikačních služeb podle zákona o 
elektronických komunikací č. 127/2005 Sb.  

 

1. Poskytovatel bude uživateli poskytovat datové telekomunikační služby, spočívající 
v zabezpečení  nepřetržitého přístupu do jeho počítačové sítě s připojením k Internetu. 

2. Přístup je sjednán na adrese: …..................................... 

3. Parametry připojení 
  Maximální rychlost        Běžně dostupná rychlost        Minimální garantovaná rychlost 
 Stahování Odesílání        Stahování  Odesílání      Stahování      Odesílání 
  16 Mb/s    4 Mb/s              10 Mb/s       3 Mb/s                  5 Mb/s        1,5 Mb/s 

Nejsou poskytovány žádné specializované služby a optimalizace pro konkrétní obsah. 
Není nastaveno omezení množství stažených nebo odeslaných dat (pouze rychlostí 
připojení). 

4. Za připojení (IP konektivita) zaplatí uživatel poskytovateli základní poplatek 345,- Kč 
měsíčně. 

5. Při ročním předplatném bude na úhradě připojení poskytnuta sleva ve výši měsíční platby. 
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6. Poplatky za připojení a za pronájem zařízení jsou splatné měsíčně  do 10. dne v měsíci, 
v němž je služba poskytována, při ročním předplatném do 10. ledna placeného období. 

Úhradu lze provést v hotovosti nebo na účet Raifeissen Bank, číslo účtu 7806670267/5500. 
Vždy je nutné uvést Váš variabilní symbol, tj. Číslo smlouvy bez pomlček: ….................  

7. Veškeré uvedené ceny v této smlouvě jsou uvedeny včetně DPH. 

8. Na poskytované Služby vymezené Smlouvou se pro obě smluvní  strany vztahují 
ustanovení platných Všeobecných podmínek, Technické parametry služeb, pokud nebyly 
touto smlouvou dohodnuty jiné podmínky. Všeobecné podmínky služeb jsou nedílnou 
součásti této smlouvy. 

9. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou. Uživatel může požádat o ukončení smlouvy s okamžitou platností bez jakékoliv 
sankce. V případě předplacené služby bude odpovídající část předplatného vrácena. 

10. Poskytování služeb podle této smlouvy bude zahájeno dnem připojení uživatele k síti 
poskytovatele podpisem protokolu o  připojení. 

11. Po dobu platnosti smlouvy je uživatel povinen službu odebírat a řádně a včas hradit 
poplatky dle ustanovení této smlouvy a to bez ohledu na jakékoliv výpadky připojení 
způsobené uživatelem. 

12. Případné změny této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma 
stranami. 

13. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž poskytovatel a uživatel obdrží po 
jednom. 

14. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své 
podpisy. 

 

 

 
V Trutnově, dne   

 

Uživatel: 

 

 
 

 
 

V Trutnově, dne    

 

Za poskytovatele: 
 

 

 

 

Totožnost uživatele ověřena dle OP č. 

 

 

 


