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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 {variabilní symbol}: 

 
Poskytovatel: Zákazník: 

WifiHulin - Kužílek Marek 
Záhlinická 437 
768 24 Hulín 
IČ: 72554606 
Evidující úřad: 370806 – Městský úřad Kroměříž 
ČTU osvědčení č.3214, ČSÚ 72554606 

 

 
2. Předmět smlouvy 

 

Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje dodat Zákazníkovi následující Služby a Zákazník se zavazuje za tyto uvedené Služby platit 
následující sjednané ceny: 

 

Služba cena s DPH zúčtovací období parametry služby 

Zúčtovací období M = měsíční, Č = čtvrtletní, R = roční. Rychlost u datových služeb v Mbps s agregací 1:6 
 

V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání Smlouvy z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Zákazníka či Poskytovatele, je zájemce povinen poskytnutou 
Podmíněnou slevu na Odbornou instalaci v celé jeho výši Poskytovateli vrátit. Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v korunách českých, platbu proveďte včetně DPH 21%. 
Způsob platby - převodem na účet. 

 

3. Platební podmínky

částka: 

číslo účtu: 

variabilní symbol: 

     Kč 

   2405158163/0800

4. 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. 

 

5.  Závěrečná ustanovení: 
 

Smlouva se sjednává na dobu: 

neurčitou určitou, a to v délce měsíců, což je zároveň doba povinného užívání Služby. 
 

Zákazník má od Poskytovatele dlouhodobě pronajaté zařízení: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Podpisem této smlouvy se automaticky ukončí předchozí smlouva ze dne na jméno 
 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování Služby. 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. 

 
V Hulíně, dne        V Hulíně, dne   

 

 
 

       

Jméno a podpis oprávněného zástupce Jméno a podpis oprávněného zástupce 
poskytovatele zákazníka 

 Rychlost stahování (download) Mbit/s Rychlost odesílání (upload) Mbit/s 

 Maximální Inzerovaná Běžně 
dostupná 

Minimální Maximální Inzerovaná Běžně 
dostupná 

Minimální 

 25 25 15 8 5 5 3 2 

 50 50 30 15 10 10 6 4 
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