
 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.: …………… 
uzavřená v souladu se zákonem 127/2005 Sb. 

 

I. Smluvní strany 

 

CTI SYSTEMS s.r.o., Podhomolí 1706, 565 01 Choceň   IČ: 25922700  Číslo účtu: 27-1255920217 /0100  

registrace OR: Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 14773   kontakt: www.chonet.cz, 800 733 337 
(dále jen poskytovatel) 
a 

jméno a příjmení:   ……..……………………………………………………………………..……………………………… 
 

datum narození:   ….………………………….   

 

adresa smluvní/fakturační: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

adresa korespondenční:  ………………………………………………………………………………………..…………..……… 

 

adresa umístění přípojky:  ……………………………………………………………………………..…patro / byt: …………….. 

 

IČ: ……………………… DIČ: …………………….  bankovní spojení: ……………………………….……………………. 
  

Zastoupená kontaktní osobou: ………………………………………………………………………………………………………………  
 

 

Telefon: ………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………… 
 

(dále jen účastník) 
 
Výše uvedená osoba je považována za kontaktní osobu. Tato osoba je oprávněna jednat za účastníka ve věcech technických a může využívat službu technické pomoci. 
V případě změny konfigurace sítě ze strany poskytovatele, v případě plánovaného přerušení služby z důvodu údržby sítě, příp. jiná oznámení týkající se provozu sítě oznámí 
poskytovatel sítě účastníkovi pomocí uvedené e-mailové adresy. Účastník je povinen výše uvedenou e-mailovou adresu udržovat v provozu a veškeré změny kontaktních 
údajů neprodleně oznámit poskytovateli.  

 

II. Specifikace poskytované služby, cena, doba trvání smluvního vztahu 
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout účastníkovi telekomunikační služby a účastník se zavazuje tyto služby využívat a hradit za poskytované služby 
dohodnutou cenu. 

Specifikace poskytované telekomunikační služby, ujednání o ceně za poskytované služby, doba trvání smluvního vztahu a další podmínky jsou předmětem samostatné 
přílohy k této smlouvě pod názvem specifikace služby, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
   

III. Podmínky užívání přípojky 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat technické informace související s předmětem plnění podle této smlouvy, nezbytné ke kvalitnímu poskytování služeb. Účastník není 
oprávněn umožnit využívání služeb sítě třetí straně v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
(Zákon o elektronických komunikacích). Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu dojde ke změně podmínek, 
které neumožní nadále zajistit dostatečnou kvalitu poskytovaných služeb. 
 

IV. Účastník prohlašuje, že 
a) se seznámil s obsahem této smlouvy, včetně Všeobecných podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací v síti CHONET (VP) a Pravidel při poskytování 
přístupu k internetu v síti CHONET (dle nařízení EU č. 2015/2120), které jsou součástí této smlouvy, tyto obdržel a zavazuje se aktuálně platné VP a Pravidla dodržovat. 
VP, Pravidla i tato smlouva mohou být poskytovatelem měněny v souladu s právními předpisy. 
 
b) se seznámil s aktuálně platným Ceníkem poskytovatele zveřejněným na www.chonet.cz. Na základě tohoto Ceníku jsou účtovány ceny dle této smlouvy a jejích 
nedílných součástí, pokud není přímo v textu této smlouvy uvedeno jinak. 
c) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních, provozních a lokalizačních údajů dle VP a dle prohlášení o ochraně osobních, provozních a lokalizačních 
údajů, které je součástí smlouvy a je zveřejněno na https://www.chonet.cz/vseobecne_podminky s tím, že se s tímto Prohlášením seznámil. 
d) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb. 

 

V. Účastník tímto: 
výslovně žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: 
 
 [  ] souhlasím                            [  ] nesouhlasím;  
 

VI. Zpracování osobních údajů 
 

Součástí všeobecných podmínek pro poskytování služeb jsou přesné informace o zpracování osobních údajů účastníka (kapitola 10. Ochrana osobních údajů účastníka). 
Při komunikaci účastníka s poskytovatelem může být účastník vyzván k uvedení čísla této smlouvy pro identifikaci účastníka, bez uvedení čísla smlouvy není možné provést 
zejména úkony související se zpracováním osobních údajů. 
 

VII. Ostatní ujednání 
Ujednání uvedená v této smlouvě mají v případě rozporu přednost před ustanoveními VP. Všechny ceny byly stanoveny dohodu obou účastníků této smlouvy. Smlouva 
nabývá účinnosti v den podpisu oběma stranami. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po jednom 
stejnopise této smlouvy. Změnu této smlouvy lze provést pouze se souhlasem obou zúčastěných stran a to písemnou formou číslovanými dodatky ke smlouvě.  
 
Přílohy:  všeobecné podmínky,  specifikace služby, pravidla při poskytování přístupu k internetu Chonet 

 
 
V Chocni dne:  ………………………. 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
  
 
............................................................................................   ........................................................................ 
za účastníka:       za poskytovatele / Ing. Stanislav Marhold 

http://www.chonet.cz/
http://www.chonet.cz/

