
Smlouva č. 202x/xxxx o o elektronických komunikacích a poskytování přístupu k síti Internet 
 
 

TRUST Network, s.r.o. 
zapsaná u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 28017 
sídlem Plzeň, K Cihelnám 940/23, Černice,  PSČ: 326 00, Česká republika 
IČ:  29161932 
DIČ:  CZ29161932 
Bankovní spojení: 2900339383/2010 
jednající Vojtěchem Valou, jednatelem  
 
a 
 
Firma/pan/paní  …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uživatel           prepaid         postpaid      
 
zapsaná  v obchodním rejstříku u        spisová značka     v jiném rejstříku vedeném       pod číslem       
  
sídlo        ……………………………………………….……………………………………………… 
 
IČ (RČ):  …………………………………… DIČ: …….……………………     plátce DPH  Ano  Ne  
 
jednající ………………………………………………… 
 
dále jen uživatel  
 
uzavírají smlouvu o elektronických komunikacích a poskytování přístupu k síti Internet v níže uvedeném rozsahu a dle 
Všeobecných podmínek poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a poskytování přístupu k síti Internet, 
které jsou přílohou této smlouvy : 
 

Čl. I 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí telekomunikační služby přístupu k síti Internet : 
 

a) Přístupový bod (místo převzetí služby):    Plzeň - město                          jiný…………………………. 
 

        b) Kapacita:     25 Mbit        35Mbit     50Mbit       100Mbit     individual …………………..                                                                                                                                                         
  

c) Cena:          300,- včetně DPH        500,- včetně DPH       …………………… včetně DPH 
   
d) Datum předání  den účinnosti smlouvy 
 
e) Datum splatnosti  ..  . kalendářní den každý měsíc 
 
   Pod variabilním symbolem 100000… 
 
f) První platba placena dne ……………                                  v hotovosti            převodem 

II. 
Doba smlouvy 

 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou  

• u prepaidového uživatele na dobu jednoho kalendářního měsíce s opcí na automatické prodloužení ve lhůtě 6 
kalendářních měsíců ode dne úhrady poslední platby  

• u postpaidového uživatele na dobu 1 kalendářního roku 
 

III. 
Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu a všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 
a poskytování přístupu k síti Internet přečetli a s touto smlouvou a všeobecnými podmínkami poskytování veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací a poskytování přístupu k síti Internet souhlasí.  

 
IV. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pro každou stranu jeden. 
 
 
 
 V Plzni dne  …………………………   V ……………………… dne………………………… 
 
 
 
 ___________________ ___________________ 
 TRUST Network, s.r.o. uživatel 
 Vojtěch Vala  

 


