Smlouva o dodávce služeb
Číslo smlouvy / variabilní symbol …………………………….
Poskytovatel
Ing. Aleš Kodys, Hodice 199, 589 01 Třešť, IČ 74691074, kontakt www.fpnet.cz/kontakt

Účastník
Jméno a příjmení
Obchodní firma / název

…………………………………………………………………

Ulice a číslo popisné

…………………………………………………………………

Obec a PSČ

…………………………………………………………………

Telefon a email

…………………………………………………………………

IČ a DIČ (pouze podnikatelé)

…………………………………………………………………

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy, včetně jejich příloh a specifikací, je závazek poskytovatele poskytovat účastníkovi dohodnuté
veřejně dostupné služby elektronických komunikací, případně i další služby a závazek účastníka za tyto služby řádně
a včas hradit sjednanou cenu.

Vybraná základní služba
Název služby

Stahování – Download (Mbps)
Maximální* Běžně** Minimální***
inzerovaná
dostupná
20
15
7

Odesílání – Upload (Mbps)
Maximální* Běžná** Minimální***
inzerovaná dostupná
10
7,5
3,5

Měsíční cena včetně DPH

249
20 Mega
30
22,5
10,5
10
7,5
3,5
299
30 Mega
50
37,5
17,5
10
7,5
3,5
359
50 Mega
150
120
75
100
80
50
399
150 Mega
250
200
125
100
80
50
490
250 Mega
* maximální rychlost je nejvyšší možná rychlost stahování a odesílání u daného tarifu
** běžně dostupná rychlost je taková, jakou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat
*** minimální rychlost je nejnižší garantovaná rychlost

Vybrané doplňkové služby
Název služby
Instalace zdarma včetněs wifi routeru a antény
Záruka bezplatné výměny routeru, antény a bezplatný servis**
SledováníTV START*
SledováníTV BASIC*
SledováníTVMAX*
SledováníTV MAX + HBO*
SledováníTV DĚTSKÉ
SledováníTV DOKUMENTY
SledováníTV FILMOVÝ
SledováníTV FILMBOX
SledováníTV SPORT
SledováníTV HBO

Měsíční cena včetně DPH

1
50
99
399
499
749
59
89
129
139
189
225

SledováníTV RELAXXX
250
SledováníTV HBO + HBO GO
255
SledováníTV HBP Maxpack
279
* měsíční cena pro klienty s internetovým tarifem. Samostatná cena je o 50,- Kč vč. DPH měsíčně dražší **
při poruše Vám bude anténa nebo router zdarma vyměněn. Maximálně jednou za 2 roky.

Platební podmínky
Účastník se zavazuje uhradit sjednanou cenu poskytovaných služeb do 15 dne v měsíci na následující číslo účtu a s
následujícím variabilním symbolem a cenou.
Číslo účtu

2688367001/5500

Variabilní symbol

………………………………………..

Částka vč. DPH

………………………………………..

Specifikace zapůjčeného / pronajatého zařízení
Název zařízení

Číslo zařízení

Cena zařízení vč. DPH

Společná a závěrečná ustanovení
Smlouva může být kdykoli písemně vypovězena kteroukoli smluvní stranou, bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je
30 dní od doručení písemné výpovědi.
Tato smlouva nahrazuje případnou dřívější smlouvu o připojení k internetu, která tím pozbývá platnost. Účastník
prohlašuje že byl před uzavřením smlouvy seznámen s obsahem Všeobecných obchodních podmínek, ceníkem
základních a doplňkových služeb, podmínkami poskytování služeb přístupu k internetu dle nařízení EU č.
2015/2120, technickou specifikací rozhraní a zásadami zpracování osobních údajů.
Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů poskytovatele, které jsou v
souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“)
Všechny dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele Všechny změny nebo dodatky této
smlouvy musí být pouze písemně.
Nedílnou součástí smlouvy jsou všechny výše uvedené dokumenty včetně dokumentu Podmínky poskytování služeb
přístupu k internetu účinné od 1.1.2021.

……………………………….
Datum podpisu

……………………………….
Datum podpisu

……………………………….
Podpis poskytovatele

……………………………….
Podpis účastníka

