
 

 

                  SMLOUVA č.                                o připojení k datové síti uzavřená mezi: 

Majitelem: Uživatelem: 
Movibo s.r.o.  Jméno/Firma:  
Ing. Milan Kyselák, jednatel  Adresa:  
IČO:28624319 IČ: 
Tel.: 773781600 DIČ:  
E-mail: kyselak@movibio.cz.cz  Tel.: 
Číslo účtu pro platby: 2900066805/2010 E-mail:   
Hotline: 773 781 603, 773 781 605 a 773 781 600 Místo připojení: 
               v pracovní dny od 9-15 hodin Adresa: 
dále jen Poskytovatel dále jen Účastník  
 

uzavírají podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění, tuto smlouvu 
         
 
 

čl. I 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je připojení Účastníka k datové síti tak, aby za podmínek níže sjednaných mohl tuto síť využívat. 
Účastník se zavazuje platit dodavateli měsíční cenu za poskytované služby dle článku II. na účet číslo 
2900066805/2010 s variabilním symbolem „číslo smlouvy“ a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce, za který se 
platí. Faktury budou zasílány elektronicky nebo dle osobní dohody. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že 
Účastník nezaplatí cenu za poskytované služby řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi zamezit aktivní 
přístup ke službě. Po uhrazení všech závazků Účastníkem bude Poskytovatel pokračovat v poskytování služeb v co 
nejkratší době. Účastník je povinen hradit poplatky i po dobu přerušení služeb, pokud k přerušení došlo z jeho viny. 
 

 
 

čl. II. 
Parametry služby 

2.1 Práva a povinnosti Poskytovatele i Účastníka a další podmínky provozu služby, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, 
se řídí ustanovením Všeobecných obchodních podmínek (VOP) a Podmínek služby připojení k internetu (PSPI) 
společnosti Movibio s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 
Sjednaný tarif:      IP adresa WAN: 

 Cena služby za měsíc:      Veřejná adresa: 
 Zřizovací poplatek:  1.500,- Kč   Poplatek za připojení při přerušení služby: 500,- Kč 
Součástí zřizovacího poplatku je klientská jednotka (po uplynutí 24 měsíců jednotka přechází do majetku uživatele). 
 

Tarif 
Maximální/Inzerovaná 

rychlost (Mb/s) 
Běžně dostupná 
rychlost (Mb/s) 

Minimální rychlost 
(Mb/s) 

Stahování Odesílání Stahování Odesílání Stahování Odesílání 
Internet TURBO 50 25 30 15 15 10 
Internet NORMAL 30 15 20 10 10 5 
Internet BASIC 20 10 15 6 8 5 

 
 
 

čl. III. 
Doba trvání smlouvy 

3.1  Účastník souhlasí s minimální dobou užívání služby o délce tří měsíců, ode dne podpisu smlouvy, pokud se 
nedohodne s Poskytovatelem jinak. Po skončení minimální doby užívání přechází tato smlouva automaticky na dobu 
neurčitou s písemnou výpovědní lhůtou 30 dnů, není-li ve VOP pro daný důvod ukončení uvedeno jinak. 

 
 
 

čl. IV 
Zpracování osobních údajů 

4.1 Veškeré zde uvedené osobní údaje jako je jméno, adresa, email a kontaktní telefonní číslo slouží výhradně pro 
uzavření této smlouvy případnou identifikaci klienta. Emailová adresa bude využívána pouze na zasílání technických 



 

 

informací. Žádný z výše uvedených údajů se neposkytují třetí osobě (vyjma adresy odběrného místa pro statistické 
údaje ČTÚ, vyjma adresy a telefonního čísla firmě MOVIBIO k zajištění připojení služby). Účastník svým podpisem 
s tímto souhlasí. 

 
čl. V. 

Závěrečná ustanovení 
5.1  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne podpisu a s účinností od termínu ukončení montáže 

zařízení. Její obsah může být měněn pouze písemnými dodatky. 
5.2 Účastník nemůže převést svá práva na jinou stranu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. 
5.3  Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden. 
5.4 Níže uvedeného dne byla provedena instalace připojení k internetu na adrese odběrného místa Účastníka. Během 

instalace nedošlo k žádným škodám na straně Účastníka. Služba byla řádně odzkoušena a přednastavena. 
5.5  Účastník tímto přebírá dílo od Poskytovatele v plně funkčním stavu odpovídající kritériím sjednaných v této smlouvě 

a nemá vůči dílu žádných dalších výhrad. Veškeré ceny jsou koncové a to včetně DPH. 
5.5  Účastník uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) a Podmínkami 

připojení k internetu(PSPI). 
5. 7  Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji podepisují. 
 
 
 
 
 

 

V Bochoři dne   ………………………      V Bochoři dne   ..……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                .................................................................. .................................................................. 

                                           Poskytovatel        Účastník 


