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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ 
TELEKOMUNIKAČNÍCH  SLUŽEB 
 Číslo smlouvy (VS): R R M M # # 

Poskytovatel 
Adresa: InNET s.r.o., Londýnská 240/34, 460 01 Liberec 11 IČ:  254 84 079 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu 

Bankovní spojení: 2700535945 / 2010       variabilní symbol =  číslo smlouvy Telefon: +420 485 102 567 

Účastník – fakturační adresa 

Jméno / firma:  Rodné číslo / IČ:  

Ulice:  DIČ:  

PSČ, město:  Telefon:  

Odpovědná osoba:  Email:  
Adresa instalace: 
(liší-li se od fakturační 
adresy účastníka) 

 

Způsob úhrady: � Platba složenkou     � Platba bankovním převodem     � Platba hotově 
Bankovní spojení:  
Poskytovatel a účastník uzavírají podle & 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a podle zákona č. 151/2000 Sb. 
O telekomunikacích a o změně dalších zákonů, v platném znění tuto smlouvu na poskytování telekomunikačních služeb. 

1. Předmět smlouvy 

Název služby:  Přenosová rychlost: Mbit/s 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout účastníkovi internetové služby, uvedené v předmětu této smlouvy. Zákazník se zavazuje platit za poskytnuté 
služby cenu dle této smlouvy. 

2. Ujednání o ceně a platební podmínky 
Cena za službu za kalendářní měsíc: Kč 

Uvedené ceny jsou koncové, neobsahují DPH.  
Firma InNET s.r.o. NENÍ plátcem DPH. Jednorázová cena za zřízení služby: Kč 

Přijatá záloha: Kč 

3. Kontaktní informace pro hlášení případných poruch 

Tel.: +420 485 102 567 Mobil / SMS: +420 608 335 335, +420 608 333 222, +420 608 336 336  Email: info@innet.cz 

4. Ostatní ustanovení 
Práva a povinnosti poskytovatele a účastníka a další ustanovení provozu služby společností InNET s.r.o., pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, se 
řídí Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb společnosti InNET s.r.o.. 

5. Závěrečná ustanovení 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami, přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
aktivace služby poskytovatelem. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
Účastník může vypovědět smlouvu z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpověď je akceptována poskytovatelem nejpozději do 24 hodin 
od doručení výpovědi, či její sdělení telefonicky na kontaktní telefonní čísla poskytovatele. 
Nedílnou součásti této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb společnosti InNET s.r.o.. 
Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

 Datum aktivace služby: D D M M R R R R 

InNET s.r.o.: Účastník: 

  Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka a že jsem se 
seznámil se zněním Všeobecných podmínek. 

………………………………………….. 
podpis, razítko 

 
 

………………………………………….. 
podpis, razítko 

V Liberci dne ………………..  V……………………………………dne ………………..         

 


