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Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací 
(dále jen "Smlouva") č. $C_SMLOUVY$ 

uzavřená mezi 
 

1. Smluvní strany 

 
 

$DODATEK$ 

 

$INTERNAL_NOTE_1$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel: 

Jméno:   $JMENO$ 

Zastupující osoba: $REPRESENTATIVE_PERSON$ 

Ulice:   $ULICE$ 

Město:   $MESTO$ 

PSČ:   $PSC$ 

IČ:   $ICO$ 

DIČ:   $DIC$ 

Ulice (fakturační): $ULICE_FAKT$ 

Město (fakturační): $MESTO_FAKT$ 

PSČ (fakturační): $PSC_FAKT$ 

E-mail:   $EMAIL$ 

Telefon:  $TELEFON$ 

Mob. telefon:  $MOBILE$ 

Zákaznické číslo: $KLIENT_NUMBER$ 

Zákaznický portál: http://portal.giganet.cz 

Uživatelské jméno: $USERNAME$ 

Faktury poštou: $ZASILANI$ 

Přiřazený VS:  $KLIENT_NUMBER$ 

Název služby:  $NAZEV_SLUZBY$ 

Číslo OP (pasu): $OP$ 

Datum narození (r.č.): $RC$ 

Poskytovatel: 

Poskytovatel: GigaNetwork s.r.o. 

Adresa:  Sportovní 226 

Město:  Dobřejovice 

PSČ:  251 01 

IČ:  04058381 

DIČ:  CZ04058381 

Banka:  Raiffeisenbank 

Číslo účtu: 3355771/5500 
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2. Předmět Smlouvy 
Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Uživateli za úplatu službu elektronických komunikací a 
závazek Uživatele za tyto služby platit. 
 
Specifikace služby: 
 

 
 
Parametry a úroveň kvality jednotlivých služeb nabízených poskytovatelem $FIRMA_POSKYTOVATEL$, ceník 
poskytovaných služeb a další podmínky jsou specifikovány na webu poskytovatele $FIRMA_POSKYTOVATEL$ 
(www.giganet.cz). Dále inzerovaný download, upload a běžný download a upload je k náhledu na webových stránkách 
$FIRMA_POSKYTOVATEL$ (www.giganet.cz) pod označením CENÍK.pdf. 
 
 

3. Podpis, souhlas a trvání smlouvy 
Uhrazením výzvy k platbě za aktivační poplatek v hodnotě 990,- Kč včetně DPH s variabilním symbolem 
$KLIENT_NUMBER$ na účet poskytovatele $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$, zákazník potvrzuje, podepisuje a souhlasí 
se smlouvou číslo $C_SMLOUVY$ ze dne $DATE$. 
 
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou třicet dnů ode dne zahájení poskytování služby. 
Zahájení poskytování služby bude Uživateli oznámeno elektronicky na emailovou adresu uvedenou shora, případně 
telefonicky nebo při osobní návštěvě. Tímto dnem vzniká povinnost Uživatele hradit za poskytnutí služby sjednanou 
odměnu dle Ceníku. 
 
 
4. Smluvní penále 
Zákazník bere na vědomí následující Smluvní penále a zavazuje se je, včetně úroků z jeho závazku, uhradit: 
a) Penále za oprávněné zaslání 1. upomínky na platby v prodlení po splatnosti faktur déle jak 5 dní ve výši 0,- Kč. 
b) Penále za oprávněné zaslání 2. upomínky na platby v prodlení po splatnosti faktur déle jak 10 dní ve výši 100,- Kč s 
DPH. 
c) Penále za oprávněné zaslání 3. upomínky na platby v prodlení po splatnosti faktur déle jak 20 dní ve výši 250,- Kč s 
DPH. Služba bude zároveň zákazníkovi pozastavena, nikoli však ukončena a fakturace bude probíhat nadále až do 
případného ukončení smlouvy výpovědí, či dohodou obou stran. Ukončením smlouvy však nezaniká zákazníkovi 
povinnost uhradit své platby v prodlení a případné penále. V případě, že zákazník uhradí všechny své platby v prodlení, 
bude služba opět zprovozněna bez poplatku za znovu připojení.  
Bude-li zákazník v prodlení po splatnosti faktur déle jak 30 dnů, bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že 
poskytovatel je oprávněn zplnomocnit třetí osobu k vymáhání dlužné částky, a zároveň pro účely zahájení 
mimosoudního vymáhání se sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 25% z celkové dlužné částky, nejméně však 
1.200 Kč. 

Ulice (instalační): $ULICE_INST$ 

Město (instalační): $MESTO_INST$ 

PSČ (instalační): $PSC_INST$ 

 

Typ:   $TYP$ 

Název služby:  $NAZEV_SLUZBY$ 

Tarif (zkr.):  $TARIF$  

Tarif (popis):  $TARIF_DESC$ 

Agregace tarifu: přirozená 

 

Cena za službu:  $CENA$ Kč bez DPH 

Cena celkem za služby: $CENA_S_DPH$ Kč s DPH 

Zaokrouhleno:  $CENA_S_DPH_ZAO$ Kč s 
DPH 

Fakturační období: $OBDOBI$ 

Fakturovat od:  $BILL_FROM$ 

Max. download: $DOWNLOAD$ kbps 

Max. upload:  $UPLOAD$ kbps 

Min. download:  $MIN_DOWNLOAD$ kbps 

Min. upload:  $MIN_UPLOAD$ kbps 

Data v ceně:  neomezená data 

 

Uživatel:  $RADIUS_NAME$ 

Heslo:   $RADIUS_PASS$ 

 

IP adresa:  $IP$ 

MAC adresa:  $MAC$ 

Maska sítě:  $MASK$ 

Výchozí brána:  $GW$ 

 

Další IP adresy: $OTHER_IP$ 

 

SMTP server:  smtp.giganet.cz 

SLA:   není 
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Bude-li zákazník v prodlení po splatnosti faktur déle jak 40 dnů, bere zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že 
poskytovatel je oprávněn zplnomocnit třetí osobu k realizaci tzv. inspektorského výjezdu (osobní návštěva zákazníka), 
a zároveň pro účely úhrady nákladů spojené s výjezdem sjednává jednorázovou pokutu ve výši 1600,- Kč. 
 
 
 
5. Společná a závěrečná ustanovení 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 
(dále jen "Podmínky") a Speciální podmínky pro službu KABEL JE KABEL (dále jen „Speciální podmínky“) vydané 
Poskytovatelem, v platném znění. Akceptací této Smlouvy (podpisem) Uživatel potvrzuje, že se s Podmínky 
a Speciálními podmínky před podpisem této Smlouvy seznámil, a že s nimi souhlasí a bude dodržovat Podmínky a 
Speciální podmínky tam uvedené, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Smluvní vztah založený touto Smlouvou 
se řídí právním řádem České republiky, touto Smlouvou, Podmínky a Speciálními podmínky. Podmínky a Speciální 
podmínky jsou dostupné v sídle Poskytovatele, jeho prodejních místech a na webových stránkách Poskytovatele 
www.giganet.cz. 

 

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Souhlasím s tím, aby $FIRMA_POSKYTOVATEL$ zpracovával mé osobní údaje, tj. údaje poskytnuté při uzavření 
smlouvy nebo v průběhu jejího trvání, údaje o využívaných službách a údaje vznikající v souvislosti s poskytovanými 
službami, provozní a lokalizační údaje (metadata elektronických komunikací) a údaje o interakci 
s $FIRMA_POSKYTOVATEL$  (dále jen "Údaje"), a to pro marketingové a obchodní účely, kterými se rozumí příprava a 
cílení nabídek (včetně profilování) a zasílání marketingových sdělení $FIRMA_POSKYTOVATEL$ elektronickými 
prostředky, včetně volání a účastí na průzkumech trhu, vypracování anonymizonavých a/nebo agregovaných 
sociodemografických a sociolokalizačních analýz. 

 

 

  

Poučení: Můžete kdykoli požádat o ukončení zpracování Údajů pro výše uvedené účely (vyslovit námitku proti 
zpracovaná na základě oprávněného zájmu nebo odvolat souhlas). Této žádosti $FIRMA_POSKYTOVATEL$ bez 
zbytečného odkladu vyhoví. Více informací o zpracování Vašich údajů a Vašich právech naleznete v sekci kontakt, 
Ochrana osobních údajů na www.giganet.cz. Svá oprávnění můžete vykonávat a udělené souhlasy jednoduše měnit 
v zákaznickém portálu $FIRMA_POSKYTOVATEL$. 
 

7. Dodatek ke smlouvě, speciální podmínky 

$CONTRACT_NOTE$ 

 

 

 

 

 

 

8. Podpisy smluvních stran 
 

V Dobřejovicích dne $DATE$ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________  ________________________________________ 

Poskytovatel – GigaNetwork s.r.o.    Uživatel – $JMENO$, $REPRESENTATIVE_PERSON$ 
 
 

Uhrazením výzvy k platbě za aktivační poplatek v hodnotě 990,- Kč včetně DPH s variabilním symbolem $KLIENT_NUMBER$ na účet poskytovatele 
$CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$, zákazník potvrzuje, podepisuje a souhlasí se smlouvou číslo $C_SMLOUVY$ ze dne $DATE$. 

ANO NE 


