
SMLOUVA 
o poskytování služeb elektronických komunikací sítě AirNET DT 

 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku  

a dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 
číslo smlouvy: 

 
  

 I. Smluvní strany 
 
1. Poskytovatel:   Název: Air NET DT s.r.o. 

Sídlo: Nová 332, 460 10  Liberec 10 
IČO: 25419374, DIČ: CZ25419374 
Zapsané u OR vedeného u Krajského soudu v Ústí n. L. oddíl C,  vložka 17097 

Banka: Komerční banka Liberec 
Číslo účtu: 198962640267/0100 

Zastoupený jednatelem společnosti Bc. Martinem Cibulkou 
 

(dále jen poskytovatel) 
 
2. Uživatel: Název: 

  Sídlo: 
  IČO:   , DIČ: 

  Zapsané v OR vedeného u , oddíl   ,  vložka 
  Zastoupená                          , nar. 

  
(dále jen uživatel) 

 

 
 II. Předmět smlouvy, místo plnění a cena služby  

 
1. Předmětem smlouvy je zřízení přípojného bodu k síti a poskytování služeb této sítě. Zřízením přípojného bodu 

je myšlena montáž všech nezbytných technických komponentů pro provoz připojeného bodu v síti, které jsou 
nezbytnou součástí přípojného bodu.  

2. Základní a nedílnou součástí sítě je poskytnutí přístupu tzv. konektivity do sítě Internet dle níže uvedených 
parametrů a cen. 

 

Tarif 

Rychlost v Mbps 
Cena  bez 

DPH 
Maximální Inzerovaná Běžně dostupná Minimální 

download / upload download / upload download / upload download / upload 

      

 
3. Místem zřízení přípojného bodu je 

 
 

III. Ostatní ujednání 
 

1. Uživatel se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek poskytování služeb elektronických komunikací sítě 
AirNET DT (dále jen Podmínky), tyto obdržel a svým podpisem bere na vědomí, že jsou nedílnou součástí této 

smlouvy a zavazuje se je dodržovat. Tato smlouva včetně Všeobecných podmínek, které jsou nedílnou 
součástí smlouvy, může být měněna pouze písemnými dodatky. Ústní změna či doplnění této smlouvy a 
obchodních podmínek je vyloučena výslovným ujednáním smluvních stran. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
3. Uživatel se seznámil s aktuálním ceníkem poskytovatele, a bere jej na vědomí. 
4. Uživatel prohlašuje, že v okamžiku uzavření této smlouvy nedluží za ostatní služby jemu poskytované 

poskytovatelem. 
5. K této smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací je na samostatném listě uzavírána rozhodčí 

doložka upravující řešení sporů z této smlouvy vzešlých.  
6. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. 
 
V Liberci, dne  

 
 
 

……………………………………………     …………………………………………… 
        Za poskytovatele     Za uživatele 


