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Smlouva o připojení k internetu xDSL  ID:  

Firma Pe3ny Net s.r.o a níže uvedený klient uzavírají smlouvu na poskytování internetového připojení. Obecné vztahy k této smlouvě se 
řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Pe3ny Net s.r.o (VOP) zveřejněnými zde : http://pe3ny.net/images/VOP_Pe3ny_.pdf , jakož i  
příslušnými platnými zákony ČR. Podpisem na smlouvě klient stvrzuje, že se s nimi seznámil. 

jméno a příjmení  /  název společnosti  

adresa ( ulice  č.p. / č.o,  PSČ,  město)  

adresa připojení (když jiná od předchozí)  

datum narození  OP/pas   

telefonní kontakt objednatele  Email   
               u převodů smluv navíc       

tel. číslo svázané s dosavadní smlouvou:  Referenč.č.  
 

Čl. 1 - PŘEDMĚT SMLOUVY A CENA SLUŽBY 
Předmětem smlouvy je připojení uživatele k internetu pomocí technologie xDSL v tarifu (zaškrtněte) , kde tarif je měsíční 
poplatek. Při počátku služby se účtuje cena aktivace a modem, pokud je požadován (Komplet modemu je tzv. 
samoinstalační balíček). Pokud si nejste jisti dostupnou rychlostí, lze zaškrtnout více položek a bude vám poskytnuta 
nejvyšší dostupná ze zvolených. U modemů pro VDSL250 sdělíme cenu modemu telefonicky dle aktuální dostupnosti. 

Zaškrtněte Tarif Cena/měs Max.rychlost Agregace Obvyklá dostupnost 

(       ) VDSL 50 490,- 51/5Mbps Max 1/50 Lze u 95% adres 

(       ) VDSL 100 590,- 100/10Mbps Max 1/50 Lze u 25% adres, nutno ověřit 

(       ) VDSL 250 1090,- 250/25Mbps Max 1/50 Lze u 10% adres, nutno ověřit 
 
Jednorázové náklady zapojení 

 (       ) modem 1450,- 100/50Mbps  Obvykle typ Zyxel VMG1312 

  aktivace 600,- Pouze při „akci“ 1200,- Plná cena aktivace 
Cenu v akci = slevu na aktivaci, je-li možná, vám potvrdíme při předběžné objednávce. Minimální doba užívání je pak 3 měsíce. Pokud 
není podmínka splněna, je účtována plná výše aktivace. Pokud po zaslání této smlouvy/objednávky neproběhne instalace z viny klienta, 
bude účtována plná cena aktivace.   

Čl.2 – PLATEBNI PODMÍNKY 
a)  Fakturace je měsíční, faktura zasílána v elektronické podobě na uvedený mail v polovině měsíce. 
b)  Faktury jsou vystavené se splatností 14 dní. U faktur po splatnosti je postupováno dle VOP (Všeob. podmínek). 
Přerušení služby, pokuta za přerušení, případně i vypovězení smlouvy a úřední vymáhání. 
c)  Prvotní nastavení wifi v modemu vám provedeme zdarma, správa domácí nebo firemní sítě však není součástí 
poskytování internetu. Předávacím místem služby je ethernetový port modemu. 
 

Čl.2 - PLATNOST SMLOUVY 
a)  Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
b)  Výpověď služby je nutné podat na zakaznik@pe3ny.net s jasnou identifikací uživatele, výpovědní lhůta je nejvýše 30 
dní. 

Čl.3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
a)  Obě strany se zavazují, že neprozradí přihlašovací jména a hesla třetí straně.  
c)  Poskytovatel může službu zrušit, pokud je uživatel v prodlení s platbou za službu více jak jeden měsíc, nárok na 
zaplacení ceny za poskytované služby tím nezaniká ani není krácen. 
d)  Poplatek za pozastavení služby z důvodu prodlevy platby (25 dnů po splatnosti) činí 100,- Kč 
 
 
V Praze dne ____________________      

 
 
 
_________________________                                           _________________________ 

poskytovatel         klient - uživatel 


