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                                                                            Číslo smlouvy:            
                                                           Datum uzavření smlouvy: 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PŘIPOJENÍ K INTERNETU 
uzavřená mezi 

POSKYTOVATELEM datových služeb(dodavatel):  

ELNET Group s.r.o. 
Se sídlem:   Kundratka 1994/20, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO:     24813184      
DIČ:     CZ24813184      
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176619 
Zastoupená:   Petrem Štěpánem a Martinem Dlouhým – jednatelé společnosti         
 
Kontaktní údaje:  telefon: 777 801 910, email: info@elnet-group.cz, www.elnet-group.cz 
 
A 
 
ODBĚRATELEM datových služeb:  
Jméno a příjmení:   
Adresa trvalého pobytu:  
Korespondenční adresa:  
Datum narození:   
Telefon:             
Email:               
 
 
Poskytovaná SLUŽBA – připojení k internetu: 
Adresa instalace:   
IP adresa:    
Maska sítě:    
Výchozí brána:    
DNS primární:    
DNS sekundární:   
 
Fakturační období:   
Fakturaci zasílat:  emailem 
Zvolený tarif: …………… za ………………………………../období včetně DPH  
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Technická specifikace služby připojení k internetu, zejména informace týkající se rychlostí připojení k internetu 
(maximální, běžné dostupné a minimální rychlosti) je obsažena ve Shrnutí smlouvy a pro jednotlivé tarify jsou uvedeny 
ve Specifikace služby přístupu k internetu na webových stránkách poskytovatele www.elnet-group.cz ve složce 
„Dokumenty/Předsmluvní informace“.  
 
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat uživateli shora uvedené služby připojení k internetu a uživatel se 
zavazuje hradit poskytovateli za uvedené služby cenu dle Shrnutí smlouvy a Ceníku služeb,  
viz. www.elnet-group.cz, složka „Dokumenty/Předsmluvní informace“. Účtován je každý započatý kalendářní měsíc 
poskytování služby. Poskytovatel a uživatel se zavazují při poskytování služby dodržovat Všeobecné smluvní podmínky 
ELNET Group s.r.o. (VOP), viz. www.elnet-group.cz, složka „Dokumenty/Předsmluvní informace“. Uživatel prohlašuje, 
že mu byly v rámci předsmluvní informační povinnosti poskytovatele poskytnuty zveřejněním na uvedených webových 
stránkách poskytovatele VOP, Specifikace služby přístupu k internetu, Ceník služeb, Podmínky změny poskytovatele 
služeb přístupu k internetu a že se s těmito dokumenty seznámil. Poskytovatel informuje uživatele o tom, že uzavřením 
smlouvy se uvedené dokumenty stávají její nedílnou součástí a jsou pro uživatele důležité pro účely dokumentace, 
pozdějšího použití a reprodukce a doporučuje uživateli, aby si tyto dokumenty stáhl (vytiskl).  
 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 
Podmínky ukončení smlouvy jsou obsaženy ve Shrnutí smlouvy.  
Uživatel potvrzuje, že souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával po dobu trvání této smlouvy osobní údaje účastníka, 
a to za účelem plnění této smlouvy a plnění zákonných povinností poskytovatele.  
Nedílnou součástí této smlouvy jsou: VOP, Ceník, Specifikace služby připojení k internetu, Podmínky změny 
poskytovatele služeb přístupu k internetu a Shrnutí smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 

     …………………………………….     ……………………………………. 
Poskytovatel       Odběratel 

 


