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Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací – připojení k síti Internet         

jejíž nedílnou součástí jsou všeobecné podmínky (dále jen VOP) a ceník služeb 
 mezi Poskytovatelem: veverek s.r.o., Kundratická 4596, 430 04 Chomutov, IČ: 08349975, tel.: 608 372 415  

http://www.veverek.cz a uživatelem: 

jméno a přijmení:  RČ/datum narození:  
adresa:  
telefon:  email:  
IČ:  DIČ:  
 
Předmětem smlouvy je poskytování služeb elektronických komunikací – připojení k síti Internet, tak jak je 
definováno ve VOP a ceníku, za tam stanovených podmínek. Uživatel má právo reklamovat službu dle VOP. 
 

tarif:  min. doba plnění (měsíců):  

variabilní symbol:  účet poskytovatele:     2301662867 / 2010 

 
Dle výše uvedeného tarifu se sjednává měsíční cena ve výši ceny poskytovaného tarifu uvedené v ceníku, 
splatná uživatelem k 15. dni daného měsíce, kdy je služba poskytována, na účet poskytovatele s přiděleným 
variabilním symbolem. Faktura je zasílána elektronicky na email Uživatele. Za služby, resp. tarif neuvedený 
v ceníku je Uživatel povinnen hradit za každý měsíc částku ve výši………………………………. ke dni uzavření 
smlouvy. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů od obdržení výpovědi, přičemž byla sjednána 
výše uvedená minimální doba plnění – čerpání služby ze strany uživatele. Uživatel má právo, smlouvu 
vypovědět i v době sjednaného minimálního plnění, přičemž je povinen uhradit poskytovateli jednu pětinu 
součtu měsíčních paušálů od uplynutí výpovědní doby do konce doby minimálního plnění. V případě pozdní 
úhrady má poskytovatel nárok na smluvní pokutu 0,5 % denně za každý den prodlení až do zaplacení faktury. 
Uživatel není oprávněn poskytovat nebo zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele služby třetím osobám. Uživatel je povinen Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5000,- Kč za každé jednotlivé porušení spočívající v tom, že Uživatel umožní užívat třetí osobě 
služby mimo své odběrné místo. 
Uživatel potvrzuje převzetí služby ve funkčním stavu, seznámil se s předsmluvními informacemi, VOP a 
Ceníkem služeb poskytovatele a porozuměl jim. Způsob změny ceníku a VOP je uveden ve VOP.  
Uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění v rozsahu uvedeném v této smlouvě pro potřebu poskytování sjednané služby.   
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevykonatelným nebo neúčinným, 
nepozbývá tím platnost zbytku smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.  
 

Prodej / zapůjčení zařízení:                                                                                      IP adresa: 
 
 

 
Smlouva nebyla uzavřena v obchodních prostorách Poskytovatele. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o 
poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené mimo obchodní prostory poskytovatele bez jakékoli 
sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, za případného využití formuláře uvedeného na internetových 
stránkách poskytovatele. Uživatel výslovně žádá o zahájení poskytování služeb elektronických komunikací před 
uplynutím této lhůty. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli svobodně a vážně v souladu se 
svojí pravou a svobodnou vůlí, že s obsahem této smlouvy se řádně seznámili, souhlasí a na důkaz toho 
smlouvu podepisují. 
místo, datum: jméno, příjmení a podpis uživatele: poskytovatel: 

 


