
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací  
uzavřená dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

 
1. Smluvní strany      Číslo smlouvy:  

 

Poskytovatel  Zákazník 
 

Rtyně.net s.r.o. 
Hronovská 573, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 
IČ: 07643730, DIČ: CZ07643730, Číslo účtu: 1229812028/5500 
Spisová značka: C 42701 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Zastoupená jednatelem Ing. Petrem Kadaníkem 

 

 

 
2. Předmět smlouvy – služby a zařízení 
 
Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje dodat Zákazníkovi následující Služby a Zákazník se zavazuje za tyto uvedené Služby platit 
následující sjednané ceny. Tarif obsahuje službu pevný přístup k internetu bez omezení objemu přenesených dat a koncová zařízení 
uvedené níže. 
 
Služba         cena s DPH zúčtovací období  parametry služby 
 
Fiber Start     362 Kč  M   200Mbit down/20 Mbit up 
Přijímač GPON ZTE F680    0 Kč  M   v ceně služby - zdarma 
 
Zúčtovací období M = měsíční, Č = čtvrtletní, R = roční. Rychlost u datových služeb v Mbps s agregací 1:10 
Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých, platbu proveďte včetně DPH 21%.  Způsob platby - převodem na účet. 
Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy. Minimální rychlost: 60/8 Mb/s (download/upload). Běžně dostupná rychlost: 120/12 Mb/s (download/upload) 
Maximální rychlost: 200/20 Mb/s (download/upload). Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, 
definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby. Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný 
za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby. Postup při reklamaci u poskytovatele 
služby je uveden ve Všeobecných obchodních podmínkách. 

 
2. Platební příkaz 
 
1. příkaz dne:   
částka:               Kč 
číslo účtu:  1229812028/5500 
variabilní symbol.:  
 

3. Práva a povinnosti smluvních stran 
 
Na poskytované Služby vymezené Smlouvou a přílohami se pro obě smluvní strany vztahují ustanovení platných Všeobecných podmínek, 
pokud nebyly touto Smlouvou dohodnuty jiné podmínky. 

 
4. Trvání smlouvy 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Poskytovatel i Zákazník, se zavazují plnit tuto smlouvu nejméně v délce 24 měsíců. Možnost 
výpovědi této smlouvy stejně jako délka výpovědní lhůty jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách poskytování služby. 
 
Základní cena instalace 3000 Kč. Podmíněná sleva 2999 Kč 
 
V případě, že nebude dodržena sjednaná doba (24 měsíců) trvání Smlouvy z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Zákazníka či 
Poskytovatele, je Zákazník povinen poskytnutou Podmíněnou slevu na Odbornou instalaci v celé jeho výši Poskytovateli vrátit. 
 

5. Závěrečná ustanovení: 
 
Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování Služby, dokument Parametry služby internet a Garantovaná doba 
aktivace. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, dle jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. 
 
Zákazník podpisem Smlouvy stvrzuje, že souhlasí se zněním Smlouvy a jejích příloh, s jejich zněním se seznámil. 
 
Ve Rtyni v Podkrkonoší dne                        V         dne   

 
 
 
 
 
                            

_________________________________________________  _________________________________________________ 
Jméno a podpis oprávněného zástupce    Jméno a podpis oprávněného zástupce 

   poskytovatele                  zákazníka 


