
Účastníci: 
 
Poskytovatel:  Odběratel: 
 Miroslav Frencl      $JMENO$  
 Stará Červená Voda 138     $ULICE$  
 79053 Stará Červená Voda   $PSC$ $MESTO$    
 ICO: 67720731     ICO: $ICO$ 
 DIČ: CZ8008245773     DIČ: $DIC$ 
 Tel.: +420725684795    Mobil: $MOBILE$ 
 E-mail: m.frencl@wifisit.cz    E-mail: $EMAIL$ 
        Datum narození, nebo RČ: $RC$   
  
 

uzavřeli smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací číslo č. $KLIENT_NUMBER$ 
 
1. Předmět smlouvy: 

 předmětem této Smlouvy o poskytování veřejně dostupné Služby elektronických komunikací je poskytování Služby 
elektronických komunikací – přístupu k síti Internet, zprostředkování konektivity k síti Internet. Specifikace typu připojení, typu 
zařízení, sloužícího k připojení a další specifikace jsou obsaženy v protokolu o montáži, který tvoří součást této smlouvy, 

 účastníci výslovně prohlašují, že všechny zařízení, která za účelem připojení poskytovatel odběrateli dodá, jsou a po celou dobu 
smluvního vztahu zůstanou vlastnictvím poskytovatele. 

 
2. Práva a povinnosti smluvních stran: 

 obě smluvní strany se zavazují plnit ustanovení této smlouvy a řídit se Obchodními podmínkami, které jsou součástí této 
smlouvy jako příloha číslo 2. 

 
3. Platební podmínky a ceny poskytovaných služeb: 

 odběratel se za poskytování služby podle čl. 1 této smlouvy zavazuje platit poskytovateli úplatu. Výše úplaty (cena za připojení) 
je sjednána jako měsíční, dle platného ceníku služeb a její výše je uvedena v Příloze č.1 teto smlouvy, 

 cena za připojení je splatná vždy do 20. dne měsíce a to na základě faktury poskytovatele, zaslané elektronicky, na e-mail 
odběratele, uvedený v této smlouvě. Vystavené faktury je možné stáhnou na portále http://podpora.wifi-sit.cz, 

 platbu odběratel provede na základě údajů uvedených na faktuře, nebo prostřednictvím údajů uvedených v Příloze č.1, 
 první úhradu ceny za připojení se odběratel zavazuje zaplatit poskytovateli v hotovosti, při uzavření této smlouvy, rovněž se 

zavazuje uhradit instalační poplatek, jeli v Příloze č.1 uveden.  
 
4. Doba trvání smlouvy: 

 smlouva je sjednána na dobu neurčitou, počínaje $DATE$, výpovědní lhůtou 30dní. 
 
5. Odběratel podpisem této smlouvy potvrzuje, že: 

 mu před podpisem této Smlouvy byla poskytovatelem v požadovaném místě zřízená služba, nainstalováno zařízení pro připojení 
k internetu dle dohodnuté specifikace v Příloze 1,  

 služba byla poskytovatelem předvedena, je zcela funkční a bez závad,  
 převzal jedno vyhotovení této Smlouvy podepsané oběma smluvními stranami, včetně Přílohy č.1 a Přílohy č.2, 
 se seznámil se zněním této smlouvy, s Přílohou č.1 s dokumentem Obchodní podmínky a Ceníkem, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy a jsou v aktuální podobě umístěné na www.wifisit.cz. 
 
6. Služby technické podpory 

 odběratel může využít služby technické podpory i nad rámec poskytované služby, buďto telefonicky, emailem, nebo 
prostřednictvím kontaktního formuláře na www.wifisit.cz, 

 technická podpora je dostupná v pracovní dny od 8:00 do 17:00, mimo tento čas, pouze sms, email, kontaktní formulář, 
 seznam kontaktů technické podpory: 

 Petr Klimeš, tel.: +420 725 684 796, p.klimes@wifisit.cz – řízení kvality a dohled sítě 
 Martin Frencl, tel.: +420 739 409 188, obchod@wifisit.cz – servis klientských zařízení a výpočetní techniky 
 Miroslav Frencl, tel.: +420 725 684 795, m.frencl@wifisit.cz – administrativní činnost, cenové nabídky, účetnictví. 
 
V $MESTO$ dne: $CONTRACT_CREATED_DATE$  poskytovatel:  
 
 
 
V $MESTO$ dne: $CONTRACT_CREATED_DATE$  odběratel: 



Příloha č.1 
 

Závazně objednávám tarif: $TARIF$  Download:$DOWNLOAD$ Upload:$UPLOAD$ 
 
 Celková Měsíční platba s DPH: $CENA_S_DPH$ 
 na účet číslo: $CISLO_UCTU_POSKYTOVATEL$ 
 s variabilním symbolem: $KLIENT_NUMBER$ 
 
 
 
Celková cena instalace: 
 
 
 
 
Vstup do Klientského rozhraní najdete na adrese: 
http://podpora.wifi-sit.cz 
Přihlašovací jméno:$USERNAME$  
Přihlašovací heslo:$PASSWORD$ 
 
 
 

Protokol o montáži 
 

Typ připojení zákazníka:  Bezdrátové    Optické    Společný rozvod Společný rozvod – CATV  
  
Použité zařízení:  
   Mikrotik   
   Modem DOCSIS    
   PoE + zdroj   
   Konzole na zeď  
   Kabel UTP   _________ m 
    
Ostatní: ____________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________ 
 
Místo instalace připojení je:   ___________________________________________________ 
             
    ____________________________________________________ 
 
 
 
Dne: $CONTRACT_CREATED_DATE$  
 
Instaloval:        Odběratel: 
 
___________________      _________________ 


