SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
č. INFCZ-______-BR
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, a
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Dále jen „Smlouva“
1.

Smluvní strany:
Infinity Telecom, s.r.o., se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 — Žižkov, Česká Republika, IČ:
04425715, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 247118,
zastoupená jednatelem Andrey Chikalenko (dále jen „Společnost“)
a
_____________ se sídlem _________________________________, IČ _____________, zastoupená ______________________
(dále jen „Zákazník“)

2.

Předmět Smlouvy
1.

Společnost se zavazuje poskytnout Zákazníkovi následující telekomunikační služby:
-

Internet;

(dále jen „Služby“)
za podmínek stanovených v Smlouvě a Všeobecných podmínkách poskytování
telekomunikačních služeb Společnosti („VP“) a Zákazník se zavazuje platit za poskytování
Služeb cenu podle sazeb stanovených Společností v Ceníku Služeb a za podmínek stanovených
v této Smlouvě, Ceníku Služeb a VP.

3.

2.

S poskytováním Služeb může být spojeno poskytování dalších služeb, které jsou technologicky
neoddělitelné od Služeb a jejichž cílem je zvýšení spotřebitelské hodnoty Služeb.

3.

Součástí poskytování Služeb je také zabezpečení zákaznického servisu a podpory ze strany
Společnosti v rozsahu a za podmínek uvedených ve VP.

Práva a povinnosti stran
1.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny touto Smlouvou, VP, Ceníkem Služeb a
příslušnými právními předpisy České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran upravená
touto Smlouvou mají přednost před úpravou práv a povinností smluvních stran uvedených ve
VP a Ceníku Služeb.

Účinnost Smlouvy a postup jejího ukončení
1.

Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s účinností ode dne __________________.

2.

Účinnost Smlouvy lze ukončit písemnou výpovědí, doručenou 30 dnů předem nebo
odstoupením od Smlouvy tak, jak je uvedeno ve VP.

3.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi podmínkami uvedenými v této Smlouvě,
VP a Ceníku Služeb, těmto podmínkám porozuměly, přijímají je bez výhrad a zavazují se jimi
řídit a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.

Smlouvu je možné doplňovat a měnit pouze na základě dohody smluvních stran uzavřené ve
formě dodatku k této Smlouvě.

5.

Závazky, u kterých ze Smlouvy, VP nebo Ceníku Služeb nebo z příslušného právního předpisu
vyplývá, že by měly trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy, trvají i přes zánik účinnosti této
Smlouvy.

6.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb
Příloha č. 2 – Ceník Služeb
V Praze dne ____________
Společnost

Zákazník

Infinity Telecom, s.r.o.

_______________________

___________________

_____________________

Andrey Chikalneko

_____________________

Specifikace služby Internet a SLA
Součástí smlouvy č.: INFCZ-______-BR
Služba Internet – telekomunikační služba umožňující Zákazníkovi připojení k síti Internet, kterou provozuje
Společnost ve své síti a kterou poskytuje Zákazníkovi na základě jeho využití.
Poskytovatel
Infinity Telecom, s.r.o., se sídlem: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 — Žižkov, Česká Republika, IČ:
04425715, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 247118.
Prodejce: n/a

Obchodní požadavek ID: n/a

n/a

Zákazník
Obchodní firma/jméno:
Oprávněný zástupce:
Telefon:

IČ:
Funkce:
E-mail:

Parametry služby
Tarif
Druh spojení
Garantovaná rychlost
Konektor
Dostupnost
Pravidelná měsíční cena za službu (bez DPH)
Jednorázová cena za zřízení služby (bez DPH)
Adresa přípojky

V případě, že v zúčtovacím období není z viny poskytovatele dodržena měsíční dostupnost služby náleží
účastníkovi smluvní sankce. Smluvní sankce se počítá jako procentní sleva z pravidelné měsíční ceny sjednané
pro službu po uplatnění všech slev.
Měsíční dostupnost služby
> 9_%
< 9_%

V Praze dne __________
Poskytovatel
Infinity Telecom, s.r.o.
Andrey Chikalneko

Zákazník

Sleva
0
50%

