
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DATOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB 

http://www.freewifinet.org, https://www.facebook.com/freewifinetFL 
Číslo smlouvy 

          -    

                                                                           
 
 
 
 
 

◼ Uživatel  právnická osoba  fyzická osoba - podnikatel  soukromá fyzická osoba 

Obchodní jméno / název  

Titul, jméno, příjmení  Funkce zástupce  

Sídlo / bydliště Ulice  Město  PSČ  

IČ  DIČ   

Koncový uživatel  

Adresa int. připojení Ulice  Město  PSČ  

(dále jen Uživatel) 

uzavírá tímto Smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb (dále jen Smlouva) s provozovatelem (poskytovatelem): 

Bambuch Martin, Francova Lhota č.p. 412, 756 14 Francova Lhota, IČ: 07030461, tel.: 773 612 079 
a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek: 

◼ Předmět Smlouvy  - Trvalé připojení k internetu bezdrátovým spojem nebo kabelem a doplňkové služby dle Ceníku: 

TARIF 

Tarif ______  

• maximální rychlost ________________ (download/upload) 

• běžná rychlost ________________ (download/upload) 

• minimální rychlost ________________ kbps (download/upload) 

• předávací rozhraní u zákazníka je RJ45 (kabel)  

CENA 
SLUŽBY 

___,- Kč 

• první platba za měsíc ______ 

• datum splatnosti - nejpozději k 20-tému dnu v měsíci 

PLATBA č. účtu: ________________ var. symbol: ______ 
 platba měsičně                platba čtvrtletně 

 platba půlročně                platba ročně 

◼ Doba trvání smluvního vztahu 

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, pokud není uvedeno jinak. Výpovědní lhůta pro 
ukončení poskytování telekomunikačních služeb činí 30 dní a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci v němž byla 
doručena výpověď na adresu provozovatele. 

 Smlouva nabývá účinnosti dne      .  Minimální doba trvání smluvního vztahu činí 24 měsíců.  Minimální doba trvání smluvního vztahu činí 12 měsíců. 

◼ Připojení v pásmu:          5 GHz  

Účastník prohlašuje, že: 

• se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací (dále jen "VP"), tyto obdržel, bere na vědomí, že jsou 
součástí této smlouvy a zavazuje se VP aktuálně platné dodržovat; VP i tato smlouva mohou být poskytovatelem měněny postupem ve VP 
uvedeným v souladu s platnými právními předpisy; 

• se seznámil s obsahem Provozního a Reklamačního řádu, tyto obdržel, bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy; 

• se seznámil s Pravidly poskytování internetových služeb, tyto obdržel, bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy; 

• se seznámil s aktuálně platným Ceníkem poskytovatele; 

• v okamžiku uzavření této smlouvy nedluží za ostatní služby mu poskytované poskytovatelem; 

• uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů; 

• byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb; 

• byl seznámen s novelou zákona č. 634/1992 Sb., která zavedla alternativní mimosoudní řešení sporů mezi spotřebitelem (klientem/ 
zákazníkem/ uživatelem) a podnikatelem (poskytovatelem) a to obecně u České obchodní inspekce (ČOI) a v případě telekomunikací 
(poskytování internet. služeb) u Českého telekomunikačního úřadu (ČTU). Uživatel tak má možnost se v případě sporu s poskytovatelem 
obrátit na Český telekomunikační úřad a to zejména v případech uznání reklamace dodávané služby apod. 
 

V ceně služby je technická podpora v pracovní den 8.00-17.00 hod. Mimo pracovní dobu, o víkendu a ve sváteční den pouze formou e-mailu.  
 

Provozní řád, Všeobecné podmínky, Reklamační řád a Pravidla poskytování internetových služeb jsou rovněž dostupné na webu komunikační 
sítě https://www.freewifinet.org v sekci Dokumenty. 
 
Internetové připojení je zakončeno rozhraním RJ45 (ethernet), kde je poskytnut internetový tarif uvedený v této smlouvě. V případě připojení dalšího 
aktivního prvku (např. wifi router), může rychlost připojení kolísat - v závislosti na síle signálu, ovladačích, výkonnosti připojeného zařízení apod.  
Rychlost připojení vždy testujte na zařízení dostatečně výkonném, bezproblémovém a za předpokladu, že není připojen žádný jiný aktivní prvek. 

Výtisk: č.1   č.2   

Podepsáno ve  Francova Lhota dne   Podepsáno ve  Francova Lhota dne  

 

UŽIVATEL - (podpis oprávněného uživatele) 

  

Freewifinet.org - (podpis oprávněného zástupce Poskytovatele) 

 

http://www.freewifinet.org/

