Smlouva číslo VZOR
o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
mezi
EuroNetwork, s.r.o. (společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem
v Brně v oddíle C, vložka č. 85433) se sídlem Cejl 825/20, 60200 Brno, IČ: 03545440, DIČ:
CZ03545440, Bankovní spojení: FIO Banka, a.s., pobočka Brno, Joštova 138/4 č. účtu
2401577782/2010 ( účet vedený v CZK ) zastoupená Josefem Trtkem, jednatelem společnosti
jako
poskytovatel
a společností
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupená:
jako uživatel

Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat účastníkovi veřejně dostupné služby
elektronických komunikací specifikované v této smlouvě. Účastník se zavazuje tyto služby užívat v
souladu s touto smlouvou a za tyto služby platit ve prospěch poskytovatele cenu uvedenou ve
specifikaci služby.
Obě strany se dohodly, že hlášení poruch ze strany Uživatele a sdělování dalších důležitých skutečností
souvisejících s touto smlouvou bude bez zbytečného odkladu prováděno telefonicky:
e-mailem: helpdesk@euronetwork.cz, případně poštou: EuroNetwork, s.r.o., Cejl 20, 60200 Brno.
Ze strany Poskytovatele na

Smluvní strany berou na vědomí, že v otázkách neupravených touto smlouvou se přiměřeně použijí
Všeobecné obchodní podmínky společnosti EuroNetwork, s.r.o., které jsou nedílnou součástí této
smlouvy. Zákazník prohlašuje, že měl možnost se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami
seznámit, a že s jejich zněním souhlasí.
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Specifikace služby
Internet.Profi, připojení ke globální počítačové síti internet prostřednictvím optiské přípojky
garantovanou přenosovou rychlostí (internetová linka je využívána pouze jedním zákazníkem) a
datovým tokem dle specifikace. Rychlost připojení je garantovaná.
Propůjčené zařízení (rozhraní) u Uživatele zajišťující funkčnost služby:
Přístupová rychlost :
Předávací rozhraní:
Datum zřízení služby:
Umístění připojení:
Měsíční cena služby: Kč bez DPH
Zřizovací poplatek: Kč bez DPH
Výpovědní lhůta: 3 měsíce
Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s minimální dobou trvání 24 měsíců .
Další ujednání:
Servisní práce započnou ze strany Poskytovatele nejpozději do 4 hodin po nahlášení poruchy
účastníkem pokud se jedná o pracovní den, pokud se jedná o nepracovní den tak nejpozději do 8
hodin.
Uvedená cena zahrnuje dále propojení lokalit:
Typ okruhu L2

V Brně dne: 29. 12. 2020

Za Poskytovatele:………………………………..

Za Uživatele:………………………………..

Josef Trtek, jednatel EuroNetwork, s.r.o.
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