
Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací č. ..........

sepsaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi podle svého vlastního 
prohlášení k právním úkonům v plném rozsahu zcela způsobilými účastníky, kterými jsou

I. Smluvní strany:
Internet Expert s.r.o.
podnikající na základě všeobecného oprávnění dle §13 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, osvědčení poř. č. 2545
se sídlem: Dukelská 722/14

790 01 Jeseník
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK OLOMOUC
Číslo účtu: 2101049056 / 2700
IČ: 28562704
DIČ: CZ28562704
E-mail: info@internetexpert.cz, fakturace@internetexpert.cz
Zastoupen: Kamil Juřík, jednatel
dále jen poskytovatel

Datum narození fyzické osoby (r.č.):
Bydliště fyzické osoby:
Oprávněný zástupce účastníka:
Telefon:
E-mail:
Typ platby:
dále jen účastník

II. Předmět smlouvy
1. Závazek poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi služby specifikované v Technických specifikacích služeb (dále jen služba) a 
Všeobecných obchodních podmínkách.

2. Závazek účastníka užívat poskytované služby v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami a touto smlouvou a za poskytované 
služby platit řádně a včas sjednanou cenu.

III. Ostatní ustanovení
1. Smlouva se uzavírá dle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti
dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny písemnou formou.

2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že na obsahu této smlouvy se dohodly, byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Současně smluvní strany svými podpisy stvrzují, že veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a že jsou si vědomy právních 
důsledků nepravdivých údajů.

4. Podrobné podmínky poskytování služeb, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, jsou stanoveny v Technických specifikacích služeb, v 
Parametrech služby připojení k internetu, v Prohlášení o ochraně osobních údajů a ve Všeobecných obchodních podmínkách poskytování 
služeb společností Internet Expert s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou zveřejněny na webových stránkách 
www.internetexpert.cz.

5. Při změně tarifu uvedeného v Technických specifikacích služeb na levnější, a to dříve než vyprší minimální doba trvání služby uvedená v 
Technických specifikacích služeb, se účastník zavazuje uhradit poskytovateli rozdíl ceny instalace dle platného ceníku.

6. Odchylná ujednání smlouvy a Technických specifikací služeb mají přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek.

7. Účastník svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb společností Internet 
Expert s.r.o. a všemi smluvními dokumenty, a s jejich zněním souhlasí.
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Jeseníku dne V ......................................... dne ….......................

..................................................................................................... ....................................................................................................

podpis oprávněného zástupce poskytovatele podpis  účastníka nebo oprávněného zástupce účastníka


