
SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Číslo smlouvy: 210….

Smluvní strany:
Inted s.r.o.
Bořetice 6
39501 Pacov
IČ: 26105250
DIČ: CZ26105250
Číslo účtu: 713 713 / 5500

dále jen poskytovatel

a

Jméno, příjmení (jméno firmy):
Adresa:
Rodné číslo:
Číslo OP:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

dále jen zákazník

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a podle 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, v platném 
znění tuto smlouvu na poskytování telekomunikačních služeb sítě Internet takto:

1. Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi internetové služby, uvedené v bodě č.2 této 
smlouvy. Zákazník se zavazuje platit za poskytnuté služby cenu dle aktuálního ceníku 
poskytovatele a podmínek uvedených v bodě č.3 této smlouvy.

2. Specifikace služby

Název služby dle aktuálního ceníku (nebo parametry služby, cena):



3. Cenová ujednání a platební podmínky
Zákazník se zavazuje platit za poskytování služeb cenu dle platného ceníku poskytovatele. Vždy 
na počátku zúčtovacího období bude zákazníkovi vystaven daňový doklad se splatností 14 dnů. 
Pokud zákazník do této doby nezaplatí, bude mu služba zrušena do doby než dlužnou částku 
uhradí. Opakované neplnění platebních podmínek je považováno za hrubé porušení smlouvy. 
Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je daňový doklad zasílán výhradně elektronickou poštou.

4. Ostatní ustanovení
Práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka a další ustanovení provozu služby uvedené v bodě 
č. 2, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, se řídí ustanoveními Všeobecných podmínek pro 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou přílohou této 
smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž platí 
datum pozdějšího podpisu. Smlouva nabývá účinnosti dnem aktivace služby poskytovatelem.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí některé smluvní strany. 
Dohoda, nebo výpověď této smlouvy musí být písemná.
V případě hrubého porušení smlouvy ze strany zákazníka je poskytovatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací a Ceník služeb.

Poskytovatel: Zákazník:

V ......................... dne ................................. V ......................... dne .........................

Podpis: ......................................................... Podpis: .................................................


