Smlouva o poskytování datové služby elektronické komunikace
mezi
Poskytovatelem:
WIFI-Dubeč
Jiří Najman
U Staré Skládky 442/5
107 00, Praha 10 – Dubeč
IČO: 74775669
a
Klientem – fyzickou nebo právnickou osobou podnikající:
jméno/ firma:
zastoupená:
sídlem:
IČ / DIČ:
Kontakt:
výše uvedené strany spolu uzavírají výše uvedenou smlouvu a to v následujícím znění:
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytování služby elektronické komunikace Poskytovatelem Klientovi, a to
datové služby „internet“ provozované poskytovatelem, které je specifikováno:
- druh služby: Basic Firma / Optimal Firma / Extreme Firma
- ve zvolené rychlosti: ………..Mbit/s download i upload s agregací 1: ……
-na Klientem požadovaném místě:
II. Cena za instalaci, montáž a měsíční poplatek
Klient se zavazuje na základě dohody s poskytovatelem uhradit zřizovací poplatek, který se stanovuje
individuálně dle náročnosti instalace a spotřebě materiálu koncového bodu u Klienta. Zřizovací poplatek
hradí Klient hotově po provedení montáže zařízení.
Měsíční poplatek za poskytované služby činí dle zvoleného typu služby …..…..Kč/měsíčně a je splatný
vždy k 25. dni kalendářního měsíce, za který je služba poskytována a to:
- na účet Poskytovatele uvedený na faktuře
- v hotovosti.

III. Doba sjednání a výpověď
Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
Klient má právo vypovědět předmětnou smlouvu kdykoli bez uvedení důvodu, výpověď musí být písemná a
je účinná dnem doručení poskytovateli.

IV. Ostatní a závěrečná ujednání
Smluvní strany berou na vědomí, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro
Klienty (dále také VOPK) a ochrana osobních údajů GDPR, které jsou zveřejněné na webových stránkách
poskytovatele www.wifidubec.cz.
Klient prohlašuje, že se s VOPK a ochrannou osobních údajů GDPR, jakož i s aktuálním ceníkem, který je
rovněž zveřejněn na webových stránkách poskytovatele seznámil a výslovně s nimi souhlasí.
Smluvní strany prohlašují, že je jim dobře znám obsah této smlouvy i VOPK a GDPR, že jim rozumí,
souhlasí s nimi a uzavírají tuto smlouvu dobrovolně na základě své svobodné vůle, což níže ztvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

V Praze dne___________

____________________________

____________________________

Poskytovatel

Klient

