
 
 
 

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET 
 
  číslo smlouvy: 2021xxxx 

která vzniká mezi   
Poskytovatelem: a Účastníkem: 

Chodil Jaroslav  titul, jméno, příjmení 

Daskabát 117  ulice, č.p. 

779 00 Olomouc  psč, obec 

IČO: 72546280  mobil: 

DIČ: CZ7411045334  e-mail: 

mobil: 605 206 284  datum narození: 
e-mail: jchodil@post.czt 
www.daskabat.cz trvalé bydliště: 
   

 
                                                        I. Předmět smlouvy 
 
Poskytování služby přístupu k celosvětové síti Internetu dle všeobecných podmínek Poskytovatele. 
 

Maximální 

inzerovaná rychlost 

stahování/vkládání 

Běžně dostupná rychlost 

stahování/vkládání 

Minimální dostupná rychlost 

stahování/vkládání 

Měsíční platba 

10 / 5 Mbps 6 / 3 Mbps 3 / 1,5 Mbps 330 Kč 

 
 
 

Měsíční platba je včetně DPH, ve výši dle platných právních předpisů. 
 

Uvedená smluvní rychlost připojení je maximální a je pro každého Účastníka nastavena zvlášť.  
V závislosti na vytížení sítě může být rychlost ovlivněna aktuálním stavem. Minimální rychlost 
stahování a vkládání je 30 % rychlosti maximální a řídí všeobecným oprávněním č. VO-S/1/08.2020-9. 

 

III. Platební podmínky 
 
Platby za připojení k internetu budou hrazeny měsíčně převodním příkazem na účet Poskytovatele 
číslo 670100-2203668376/6210 u MBank s variabilním symbolem xxx do 13. dne v měsíci. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů, která se začíná počítat od doručení 
výpovědi druhé straně. V případě, že prodlení Účastníka s platbou přesáhne 14 dní, vyhrazuje si 
Poskytovatel právo omezit nebo ukončit poskytování dalších služeb. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
Smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, přičemž Poskytovatel a Účastník obdrží po jedné. Smlouvu je 
možné změnit pouze písemnou formou dodatků za účasti obou smluvních stran. Podpisem „Smlouvy 
o připojení k síti internet“ uzavírají níže podepsané strany smluvní vztah, přičemž se smluvní strany 
dohodly, že se tento vztah bude řídit „Všeobecnými obchodními podmínkami“ Poskytovatele , které 
jsou v aktuálním znění oběma stranám známy a strany s jejich zněním souhlasí. 
 
Přílohou smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky a  oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9
 
 
 

V Daskabátě 

 
 
 
dne 1.1.2021 
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za poskytovatele 

 
za účastníka 


