
 Smlouva číslo: 
 

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

uzavřená dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

S-Link active s.r.o., se sídlem Nedvědice 11, 592 62 Nedvědice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová 

značka C 107566, IČ: 07358181, zastoupená Ing. Františkem Sedlářem, jednatelem společnosti (dále jen Poskytovatel) a 

Obchodní firma / Jméno a příjmení:       

Fakturační adresa / Adresa trvalého pobytu:       

Místo instalace (liší-li se):       

Korespondenční adresa (liší-li se):       

Telefon:     E-mail:   

IČ:    DIČ:   

Rodné číslo:    Číslo OP:   

Oprávněná osoba:         

 (dále jen Účastník), uzavřeli tuto Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Smlouva). 

1 Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací uvedené v této Smlouvě 

a závazek Účastníka užívat poskytované služby v souladu s touto Smlouvou a řádně a včas platit sjednanou cenu specifikovanou v čl. 2 Smlouvy. 

Jednotlivé služby poskytované Účastníkovi jsou níže podrobně specifikovány a jejich užívání se řídí Všeobecnými podmínkami, (dále jen VP) 

a dalšími dokumenty Poskytovatele, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 

1.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Účastníkovi tyto služby: 

   Internet Tarif: Měsíční cena: Kč Instalační poplatek: Kč 

Typ zařízení: Výrobní číslo: Cena zařízení: Kč Pronájem měsíčně: Kč 

Popis parametrů tarifů, včetně jejich cen, je uveden v Ceníku Poskytovatele, který je nedílnou součástí této smlouvy. Aktuální Ceník je dostupný 

na www.s-link.cz. 

1.3 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

1.4 Výpovědní doba je 30 dnů a začíná od následujícího dne, kdy byla výpověď doručena druhé straně.  

1.5 Účastník, který je zároveň spotřebitelem, je dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb. oprávněn od této Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího 

podpisu, a to písemně na adresu kontaktního místa Poskytovatele uvedeného v čl. 1.3 VP a je pro ten případ povinen vrátit Poskytovateli zařízení 

dle čl. 3.2 písm. h) VP a zaplatit poplatek za montáž koncového zařízení technikem dle Ceníku. 
 

2 Cena služby a způsob platby 

2.1 Účastník se zavazuje Poskytovateli uhradit jednorázový instalační poplatek dle čl. 1.2 Smlouvy a dále pravidelné měsíční poplatky za služby 

a pronájem zařízení dle čl. 1.2 Smlouvy. Pravidelné poplatky se hradí od data účinnosti Smlouvy dle čl. 3.5 Smlouvy. 

2.2 Ceny všech jednotlivých poskytovaných služeb jsou specifikovány v Ceníku Poskytovatele, který je v aktuálním znění dostupný na  

www.s-link.cz. 
 

3 Závěrečná ustanovení 

3.1 Veškeré změny této Smlouvy lze provádět pouze písemně dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  

3.2 Smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom podepsaném vyhotovení. 

3.3 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné podmínky S-Link active s.r.o. k Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací, Ceník a Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů a Účastník podpisem této Smlouvy stvrzuje, že všem 

ujednáním v těchto dokumentech porozuměl a s jejich zněním souhlasí. 

3.4 Účastník podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal zařízení specifikované v čl. 1.2 Smlouvy 

3.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti pak 

 prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po dni podpisu této Smlouvy. 

 k datu: 

 

V  dne  

 

 

 

 ______________________ ______________________ 

 Poskytovatel Účastník 


