
A B

1 Jméno: 1 Jméno:

2 Ulice: 2 Ulice:

3 Město: 3 Město:

4 PSČ: 4 PSČ:

5 IČ/DIČ: 5 rodné číslo/IČ:

6 Tel1: 6 Přípojka adresa

7 Servis: 7 Tel1:

8 Fax: 8 Tel1:

9 Email: 9 Email:

10 WWW: 10 WWW:

11 Info: 11
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Dne v Praze

Dodané koncové zařízení

Poskytnutá ANO/NE

Typ připojení

Rychlost upload

Garantovaní rychlosti

Veřejná IP

SMTP Server

Dodané koncové zařízení

WiFi

ANO Poskytnutá ANO/NE NE

Pronájem zařízení

Smluvní hodnota zařízení

Ostatní platby

Cena zřízení služby

Cena za přípojku

29134595 / CZ29134595

AVlan direct s.r.o.

K Žikovu 640/9

Praha 9

190 00

Služba Telefon

připojení k veřejné komunikační síti "uvedené ceny bez DPH"služba elektronických komunikací "uvedené ceny bez DPH"

Typ Linky

Telefonní číslo

Závazek Závazek

Smluvní hodnota zařízení

Ostatní platby

Cena zřízení služby

Cena za přípojku

Výpovědní dobaVýpovědní doba

Poskytovatel služeb dále jen "poskytovatel" Účastník služeb dále jen "uživatel"

Cena služby Cena služby

Služba poskytována od Služba poskytována od

min. 60% z uvedené rychlosti

Tísňové volání

Lokalizace čísla

Rychlost download

Pronájem zařízení

+420 212 248 100

+420 212 248 103

+420 212 248 101

internet@avlan.cz

http://www.avlan.cz

Společnost zapsána 28.11.2012 v obchodním 

rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka C202578, zastoupená jednatelem 

Jiřím Veseckým.

Služba Internet

Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
připojení k veřejné komunikační síti.

Smlouva je uzavřena mezi poskytovatelem služeb a uživatelem a řídí se zákonem 127/2005 Sb a ostatními platnými zákony CR a EU.

E. Objednané služby: Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v uvedeném rozsahu smlouvy. Poskytování a zprostředkování služeb se řídí 
platnými Všeobecnými podmínkami uvedených na stránkách poskytovatele bod A10, dále uvedeno jako VP. 
F. Poplatky a platební podmínky: Uživatel souhlasí s úhradou jednorázového zřizovacího poplatku bod C13. Dále uživatel souhlasí s pravidelnou 
platbou za objednané služba i s elektronickou fakturací. V případě bezhotovostní platby na účet, je možné uvést jako variabilní symbol 
zákaznické číslo ID B11, nebo variabilní symbol uveden na faktuře. Platba za služby je vždy k 20tému dni předchozího zúčtovacího období. 
Smluvní poplatky z prodlení úhrady za sjednané služby, jsou uvedeny v aktuálním ceníku.
G. Závěrečné ustanovení: V případě smlouvy bez závazku je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V případě uvedeného závazku bod C17 a D17
je smlouva na dobu určitou po dobu trvání závazku. V době trvání závazku je možné smlouvu vypovědět, pouze po oboustranné dohodě
poskytovatele a uživatele, nebo úhradou všech zbývajících služeb do konce sjednaného závazku. Smlouva se vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, 
jednu kopii obdrží poskytovatel druhou kopii uživatel. Smlouvu je možné odeslat elektronicky na emailovou adresu uživatele. Výpovědní doba 
smlouvy je uvedena na smlouvě bod C18 a D18. Začátek výpovědní doby se vždy počítá od dalšího celého zúčtovacího období.
H. Zvláštní ujednání. V případě že uživatel využívá vlastním zařízení pro čerpání služeb, garantuje poskytovatel službu pouze na přípojný koncový 
bod poskytovatele. Uživatel se zavazuje, že nebude získanou službou poskytovat třetím stranám, smluvní pokuta za  porušení jeuvedena v 
aktuálních ceníku. V případě prodlení s úhradou za sjednané služby, můžou být zákazníkovy naúčtovány ostatní poplatky s tím spojené uvedené 
v aktuálním ceníku. 
I. Koncové zařízení: V případě dodaného koncového zařízení poskytovatelem bod C9 a D9, uživatel potvrzuje podpisem převzetí zařízení do 
užívání k sjednané službě. Zařízení musí uživatel vrátit v původním nepoškozeném a funkčním stavu, vyjma běžného opotřebení azáručních vad 
na zařízení. V případě poškození nebo ztráty uživatel souhlasí, s plnou úhradou smluvní částky bod C11 a D11.
J. Garantování parametrů služby a reklamace služby: Maximální rychlost, běžně dostupná rychlost a minimální rychlosti, včetně odchylek  
poklesu rychlosti, a poučení kdy reklamovat službu, jsou uvedeny v ceníku služby internet, který je součástí smlouvy.

Uživatel svým podpisem prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s všeobecnými podmínkami a ceníkem služby, 
které jsou nedílnou součástí smlouvy.

_______________________
Podpis za poskytovatele

_______________________
Podpis za uživatele

Poznámky:


