
 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
a předávací protokol

č. 

I. Smluvní strany

1.1 iLine s.r.o., IČO 25069195, Pod višňovkou 1661/31, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46450,
jednající Martin Krejčiřík, jednatel společnosti,

jako poskytovatel služby

1.2 Jméno/Firma: RČ/IČ: 

Adresa služby:

Bydliště/sídlo:

E-mail: Telefon: 

jako účastník služby elektronických komunikací. Účastník je fyzická osoba - spotřebitel (zaškrtněte):  

 II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout účastníku služby elektronické komunikace uvedené specifikace:

Typ služby: Přístup do sítě Internet

Název poskytované služby:

Předávací rozhraní: Ethernet 10/100/1000BASE-T

Parametry služby:

Maximální
rychlost

Inzerovaná
rychlost

Běžně
dostupná
rychlost

Minimální
rychlost

stahování

odesílání

Rychlost je uvedena v Mbit/s.

Nedílnou součástí smlouvy jsou:

• Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických kominikací společnosti iLine s.r.o., dostupné na stránkách 
www.iline.cz v sekci Dokumenty

• Provozní podmínky poskytování připojení k síti Internet, dostupné na stránkách www.iline.cz v sekci Dokumenty

III.  Podmínky pro využívání služby

3.1 Účastník je oprávněn užívat přístup na internet pouze pro svoji osobní potřebu.

3.2 Účastník souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě e-mailem na výše uvedenou adresu.

3.3 Účastník výslovně žádá poskytovatele, aby, v souladu s ustanovením § 1823 Občanského zákoníku, započal s poskytováním služeb dle 
této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy uhradí poskytovateli 
poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
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IV. Poplatky za služby

4.1 Před zahájením práce na zajištění služby může poskytovatel požadovat úhradu zálohy na zřízení připojení. Tato záloha bude odečtena 
od počátečních poplatků  za poskytovanou službu. Nebude-li možné z technických důvodů na straně poskytovatele službu realizovat, 
bude záloha vrácena v plné výši.

4.2 Za instalaci zařízení internetu uhradí uživatel zřizovací poplatek ve výši    vč.  DPH

4.3 Za poskytování služby byl sjednán měsíční poplatek ve výši Kč vč. DPH ( Kč  bez DPH 21%). Měsíční poplatek je 

splatný k 15. dni každého měsíce na bankovní účet: 613449011 /  0100.

4.4 Po sjednanou minimální dobu užívání byla sjednána sleva  Kč vč. DPH.

4.5 Pokud účastník nesplní svojí povinnost uhradit platby do 60 dnů od splatnosti, může poskytovatel požadovat úhradu smluvní pokuty ve 
výši 1000,- Kč.

4.6 Poskytovatel je oprávněn po uplynutí doby určité v případě potřeby 1x ročně upravit cenu služby až o 15%.

V. Doba platnosti smlouvy a její výpověď

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou užívání 12 / 24 měsíců (nehodící se škrtněte) 

Výpovědní doba je 30 dní a počíná běžet následující den po doručení výpovědi druhé straně.

5.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností ukončit smlouvu, jestliže druhá strana neplní po dobu delší
než dva měsíce podmínky pro poskytování služby a nebo se dopouští podstatného porušení svých závazků.

5.3 Poskytovatel může od smlouvy odstoupit, pokud nebude možné službu z technických příčin zajistit.

5.4 Jestliže neexistují na straně účastníka předpoklady pro odstranění příčin, pro které bylo omezeno nebo pozastaveno 
poskytování služeb, je poskytovatel oprávněn ukončit smlouvu výpovědí s okamžitou platností.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu.

6.2 Na důkaz toho, že se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, že jí rozumějí, souhlasí s ní a že ji uzavírají ze své 
pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni nebo za jakkoliv nevýhodných podmínek připojují oprávnění zástupci své 
vlastnoruční podpisy.

6.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

6.4 Tato smlouva nahrazuje případnou dříve uzavřenou smlouvu o poskytování internetových služeb mezi uživatelem a 
poskytovatelem ke dni podpisu.

V Praze dne: V Praze dne:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
          za poskytovatele          účastník
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