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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU č. 2021xxxxxx 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích v účinném znění 

mezi 

 

Poskytovatelem: 

Ing. Emerich Bystroň se sídlem Palkovice 453, 739 41 Palkovice 

IČ: 68953500, DIČ: CZ5911010688 

Bankovní spojení: . č. účtu:  

Tel.: +420 608 475 949  email: info@abonet.cz 

Zastoupený  majitelem  

 

a 

 

Účastníkem:  

__________ se sídlem ,  PSČ XXX XX 

IČ:  

DIČ: CZ 

 

 

Email pro fakturaci:  

tel.:  

Oprávněný zástupce:  

tel.:  

email:  

Kontaktní osoba: 

tel.  

email:  

 

 

dále Smluvní strany 

 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat účastníkovi službu InternetDL 
(InternetPRO) dle parametrů, uvedených ve Specifikaci služby a za podmínek popsaných ve 
Všeobecných podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací, Provozních podmínkách 
poskytování služeb,  
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a závazek účastníka za tyto služby platit úhradu dle této smlouvy, tj. dle Specifikace služby, podmínek 
a ceníků. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

• Specifikace služby InternetDL (InternetPRO) 

• Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací firmy Ing.Emerich Bystroň 
v  aktuálním znění, 

• Provozní podmínky poskytování služeb InternetPRO (platí i pro InternetDL) v aktuálním znění, 

• Ceník služeb a aktuální Ceník administrativních poplatků v aktuálním znění 

• Ochrana osobních údajů v aktuálním znění 

Úplné aktuální znění podmínek a ceníků je k dispozici na www stránkách poskytovatele na adrese 
http://www.abonet.cz v sekci Dokumenty. 

 
Cena a platební podmínky 

Účastník se zavazuje hradit cenu dohodnutou ve Specifikaci služby InternetDL (InternetPRO) a to na 
účet poskytovatele dle daňového dokladu – faktury.  

Cena ve Specifikaci služby a cenících je uvedena vždy bez DPH, přičemž na daňovém dokladu bude 
k ceně připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury činí 30 dní od jejího vystavení. V případě prodlení 
s úhradou ceny má poskytovatel na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

 
Minimální doba užívání služby 

Specifikace služby InternetDL (InternetPRO) je uzavíraná na dobu neurčitou se závazkem minimální 
doby užívání této služby (dále jen Minimální doba užívání služby). Minimální doba užívání služby činí 
12 měsíců. Minimální doba užívání služby se počítá ode dne zřízení služby, případně ode dne 
provedení změny služby. 
 
Trvání a ukončení smlouvy a Specifikace služby 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců Smluvních stran a je uzavřena 
na dobu neurčitou. Smlouva může být kdykoli ukončena na základě písemné výpovědi účastníka 
poskytovateli s výpovědní dobou 30 dnů, která začíná běžet od prvního dne, kdy byla výpověď 
poskytovateli doručena. Výpověď účastníkovi poskytovatelem v délce 30 dnů začíná běžet od prvního 
dne měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení písemné výpovědi účastníkovi. 

Specifikace služby nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců Smluvních stran a je 
uzavřena na dobu neurčitou. Specifikace služby může být kdykoli ukončena na základě písemné 
výpovědi účastníka poskytovateli s výpovědní dobou 30 dnů, která začíná běžet od prvního dne, kdy 
byla výpověď poskytovateli doručena. Výpověď účastníkovi poskytovatelem v délce 30 dnů začíná 
běžet od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení písemné výpovědi 
účastníkovi. 

 
 
Závěrečná ustanovení 

• V případě ukončení smlouvy nebo služby dle Specifikace dříve, než uplyne minimální doba užívání 
služby, ať již výpovědí nebo dohodou smluvních stran, má poskytovatel právo účtovat účastníkovi 
jednorázový poplatek rovný součtu měsíčních poplatků (paušálů) zbývajících do konce sjednané 
minimální doby užívání služby, a to ode dne následujícího po dni, v němž došlo k ukončení smlouvy 
nebo služby, do konce sjednané minimální doby užívání služby.  V případě výpovědi poskytovatelem 
kromě důvodů, uvedených v bodě 10.6 Všeobecných podmínek, nelze aplikovat ustanovení bodu 10.7 
Všeobecných podmínek. 

• V případě rozporu v dokumentech, které jsou součástí smlouvy, má přednost ten dokument, který je 
uveden v následujícím výčtu dříve: 1. Specifikace služby. 2. Provozní podmínky 3. Smlouva, 4. Ceník 
služeb, 5. Popis služby, 6.Ochrana osobních údajů, 7. Všeobecné podmínky. 
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Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží účastník.  

 

• Účastník se seznámil s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických 

komunikací firmy Ing. Emerich Bystroň, dále s Provozními podmínkami poskytování služeb, se kterými 
souhlasí a které se tímto zavazuje dodržovat, a dále s platným Ceníkem služeb a Ceníkem 
administrativních poplatků, které tímto bere na vědomí. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou Ing. Emerich Bystroň a to k 
účelu, po dobu, za použití prostředků a způsobů zpracování dle dokumentu: Ochrana osobních údajů. 

 
 
 
 
 
V Palkovicích, dne     V ________, dne 
 
 
 
 
   
Jméno      Jméno  
  

funkce  
  
Podpis poskytovatele    Podpis oprávněného zástupce účastníka 
 
 


