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SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
SÍTĚ INTERNET

Číslo smlouvy: ….....................................

Smluvní strany:

DaLuNET s.r.o.
Plzeňská 64, 270 33 Jesenice
zastoupená Davidem Cédlem (jednatel)
Číslo účtu: 2100217978 / 2010
IČ: 242 10 951
DIČ: CZ24210951

dále jen poskytovatel
a

Jméno / Firma: .................................................................................................................

Ulice: .................................................................................................................................

Město: ....................................................................................PSČ: ..................................

Datum narození / IČ (DIČ): ............................................................................................

Telefon: ..............................................E-mail: .................................................................

dále jen zákazník

uzavírají dle zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění a Všeobecných podmínek společnosti
DaLuNET s.r.o. (dále jen VOP) smlouvu na poskytování telekomunikačních služeb sítě

Internet takto:

1. Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi internetové služby, uvedené v bodě

č. 2  této  smlouvy.  Zákazník  se  zavazuje  platit  za  poskytnuté  služby  cenu  dle  aktuálního
ceníku poskytovatele, konkrétní cena je uvedena v bodě č. 3 této smlouvy.

2. Specifikace služby
 
 - rychlost inzerovaná: 
 - rychlost maximální: 
 - rychlost běžně dostupná: 
  - rychlost minimální: 
 
 

Podrobné  definice  rychlosti  inzerované,  maximální,  běžně  dostupné,  minimální  a
popis důsledků, které mají odchylky od takto stanovených rychlostí, viz VOP.
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3. Cenová ujednání a platební podmínky
Zákazník se zavazuje platit za poskytování služby cenu uvedenou v této smlouvě a to

dle  platebních  podmínek  určených  Všeobecnými  podmínkami  poskytování  veřejných
telekomunikačních  služeb poskytovatele.  Neplnění  platebních  podmínek je  považováno za
hrubé porušení smlouvy.

Cena za službu za kalendářní měsíc: …............Kč (včetně DPH)

4. Ostatní ustanovení
Práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka a další ustanovení provozu služby přístupu

k síti internet, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, se řídí ustanoveními VOP.
Zákazník se zavazuje, že nebude měnit nastavení koncového zařízení ani jinak zasahovat

do nastavení sítě. Dále se zavazuje, že nebude službu poskytovat třetí straně.
Zákazník níže uvedeným podpisem potvrzuje převzetí zapůjčeného zařízení pro příjem

internetu.  Toto  zařízení  je  po  celou  dobu  trvání  smluvního  vztahu  v  plném  vlastnictví
poskytovatele a v případě ukončení smlouvy uživatel zapůjčené zařízení vrátí.

Zařízení: ................................................................................................

MAC adresa: .........................................................................................

5. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá účinnosti dnem aktivace služby poskytovatelem. Smlouva se uzavírá

na dobu neurčitou.  Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí
některé smluvní strany.

Dohoda nebo výpověď této smlouvy musí být písemná. V případě výpovědi smlouvy
činí výpovědní lhůta 30 (třicet) dnů a začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla
druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.

V případě hrubého porušení smlouvy ze strany zákazníka je poskytovatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

Každá změna parametrů služby dle této smlouvy bude provedena na základě závazné
objednávky zákazníka, která musí obsahovat požadované základní parametry služby, případně
dohodnuté ceny a termíny realizace.

Smlouvu lze měnit  nebo doplňovat  pouze písemnou formou,  pořadově očíslovanými
dodatky oboustranně odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pokud  je  smlouva  již  podepsaná  a  nebrání-li  realizaci  žádné  překážky  ze  strany
poskytovatele  a  zákazník  před  realizací  zruší  objednávku  připojení,  zaplatí  zákazník
poskytovateli pokutu dle aktuálního ceníku.

Zákazník dává tímto v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních
údajů) poskytovateli souhlas shromažďovat údaje v rozsahu nutném pro tuto smlouvu.

Smlouva  je  sepsána  ve  dvou  vyhotoveních.  Každá  smluvní  strana  obdrží  jedno
vyhotovení. Nedílnou součástí smlouvy jsou VOP.

Aktuální ceník a informace o servisních službách naleznete na www.dalunet.cz.

……………………………………... ……………………………………...
Podpis a razítko poskytovatele Podpis (a razítko) zákazníka

V Jesenici dne: …............…... V ……………….. dne: …………..
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