
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 
  

 

Poskytovatel: 

 

Ing. Dušan Lederer 

Stádlo 735, 725 26 Krásné Pole 

IČO: 01268651 

Bankovní spojení: 2900758473/2010 

 

na straně jedné 

 

Uživatel: 

Jméno:   

Adresa:   

IČO:  

Telefon: 

Email: 

 

 

Adresa instalace (pokud je odlišná) 

 

Jméno:   

Adresa: 

 

 

Objednaná služba 

  

Název tarifu: 

 

Měsíční paušál: 

 

Instalační poplatek: 

 

Cena za nainstalovaný HW včetně příslušenství: 

 

Zprovoznění služby dne: 

 

Zkušební doba do: 

 

 

Jako klient jsem zkontroloval všechny výše uvedené údaje a potvrzuji jejich pravdivost. 

Souhlasím s podmínkami smlouvy a Všeobecnými podmínkami pro poskytování 

telekomunikačních služeb. Souhlasím s tím, aby poskytovatel zpracovával moje osobní údaje. 

Prohlašuji, že své údaje poskytuji dobrovolně a jsem poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí 

svého souhlasu v případech, kdy není můj souhlas pro plnění ujednání z této smlouvy nezbytný. 

Na důkaz toho připojuji svůj podpis. Nejpozději do 5-ti pracovních dní po podpisu smlouvy je 

klient povinen uhradit veškeré platby spojené s instalací služby a jiné poplatky uvedené na 

smlouvě. Služba je sjednávána na dobu neurčitou. Ukončení služeb je možné na základě 

písemné výpovědi. Dle zákona se na výpověď vztahuje 30-denní výpovědní doba.  

 

Platba za internet je splatná vždy do 15. dne v měsíci.                                                            



Nedílnou součásti smlouvy jsou Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních 

služeb, ceník služeb poskytovatele, technické parametry tarifů a protokol o předání služby 

uživateli. Svým podpisem na smlouvě potvrzuji, že jsem s nimi byl řádně a dostatečně 

seznámen.  

 

Účinnost smlouvy nabývá dnem zahájení poskytování služby. 

 

Technická podpora: 736 627 123 e-mail: lederer@slivaknet.cz 

 

 

  

 

Ve Větřkovicích dne: ……………….  Ve Větřkovicích dne: …………. 

  

 

 

 

 

  

 

…………………………………..    ……………………………….                                 

    za poskytovatele               za uživatele 

    Ing. Dušan Lederer           

 

  



Protokol o předání služby uživateli 
 

 

 

V případě instalace domácí Wifi 

 

 Poznámky 

 

Uživatel svým podpisem ztvrzuje, že dnem podpisu začal využívat výše zmíněnou službu, 

která mu byla zprovozněna.  

 

 

Ve Větřkovicích dne:  ……………….  Ve Větřkovicích dne: …………. 

  

 

 

…………………………………..    ……………………………….                                 

    za poskytovatele               za uživatele 

    Ing. Dušan Lederer      

Příjmení , Jméno uživatele Identifikační kód služby (variabilní symbol) 

    

Koncové zařízení  

Umístění zařízení   

MAC adresa  

IP adresa   

Maska 255.255.255.  

GW  192.168.1.1 

DNS 192.168.1.1, 8.8.8.8, 

WAN port IP:    

LAN port IP:    

SSID:    

Šifrování:    

Heslo:    

Login pro administraci:    

Heslo pro administraci:  

 


