
 

 
 

DATA4i s.r.o. 
Černilov 103 

internetové připojení 
 

 

Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 
Uzavřená mezi poskytovatelem a zákazníkem 
Číslo smlouvy:       (dále také jako „Smlouva“), 

kterou podle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, níže uvedeného data uzavírají: 

POSKYTOVATEL: 
DATA4i s.r.o., Černilov 103, PSČ: 503 43, Tel.:776 676 866, IČ: 27530132, DIČ: CZ27530132, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 24377 

 
ZÁKAZNÍK: 

Jméno / Obchodní jméno:                                                                                          Příjmení:  
            
Datum narození:                                                                           Číslo OP:  IČ: DIČ: 
                        
Ulice: Číslo popisné: Číslo podlaží Číslo bytu 
                        
Obec: PSČ: Telefon: E-mail: 
                        

 
MÍSTO ZŘÍZENÍ SLUŽBY (pokud se liší od adresy zákazníka) 

Ulice: Číslo popisné: Číslo podlaží Číslo bytu 
                        
Obec: PSČ: Telefon: E-mail: 
                        

 
OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE/JEDNAJÍCÍ ZÁKAZNÍKA 

Jméno Příjmení 
            
Ulice: Číslo popisné: 
            
Obec: PSČ: Telefon: E-mail: 
                        

 
SLUŽBY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Tarif internet: měsíční cena bez DPH Ostatní služby: měsíční cena bez DPH 
                        
Datum počátku poskytování služby:  Datum zřízení/instalace služby: Zákaznická jednotka ve vlastnictví poskytovatele: 

            ano 
Způsob zasílání faktur Platba poplatků:  Úvazek  
                  
Pravidelná měsíční cena bez DPH celkem:  Cena za instalaci služby bez DPH 
      bez DPH 0, 00 Kč 

 
Předmětem této smlouvy, včetně jejích příloh, je závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovy dohodnuté veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací, případně i další služby, a závazek Zákazníka za tyto služby zaplatit řádně a včas smluvenou cenu. Nedílnou součástí této Smlouvy 
jsou VOP (tj. Všeobecné obchodní podmínky), Reklamační řád, Tabulka rychlostí, GDPR - zásady ochrany osobních údajů – ujednání obsažená v 
citovaných dokumentech tvoří společně Smluvní podmínky. Poskytovatel je oprávněn Smluvní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti 
pro případ změny smluvních podmínek stanoví čl. VII. VOP.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. Tato smlouva byla uzavřena mezi Poskytovatelem a uživatelem 
osobně v místě sídla Poskytovatele. Tato smlouva byla uzavřena s vůlí skutečnou, svobodnou a vážnou, prostou omylu. Smlouva nebyla uzavřena 
v tísni. Smluvní strany prohlašují, že si přečetly smlouvu i její přílohy, včetně Všeobecných obchodních podmínek společnosti DATA4i s.r.o. a 
Ceníku služeb a že obsahu porozuměly. Na důkaz svých shora uvedených prohlášení a na důkaz zájmu vázat se touto smlouvou a jejími přílohami 
přikládají smluvní strany k této smlouvě své podpisy. Uživatel souhlasí, aby poskytovatel při uzavření této smlouvy pořídil kopii občanského průkazu 
uživatele a tuto uchovával po celou dobu trvání této smlouvy (viz VOP čl. 9 odst. 2).  

Poskytovatel Zákazník 
                 
V      , dne       V      , dne       

 

 


