
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB 
 

Poskytovatel:  Rychlý drát, s.r.o. (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 102797) se sídlem Internacionální 1225, 
Praha 6, Suchdol, PSČ 165 00, IČ 27185508, bankovní spojení: Fio Banka, 
č.ú. 344355366/2010, E-mail info@rychlydrat.cz, http://www.rychlydrat.cz, 
tel: +420 212 244 400 
 

Účastník:  

Právní forma účastníka:   □ fyzická osoba – nepodnikatel  □ fyzická osoba – podnikatel  □ právnická osoba 

 
Jméno a příjmení (ev. název společnosti):  ............................................................................................................................................................. 
 
Rodné číslo: (u fyzických osob) .......................................................  IČ (u podnikatelů ev. práv. osob): ....................................................... 
 
Statutární zástupce, bydliště statutárního zástupce (u právnických osob):  .................................................................. 
 
číslo OP nebo pasu (u fyzických osob a statutárních zástupců)  .................................................................... 
 
Bydliště (sídlo):  ulice a číslo...........................................................................     obec............................................ PSČ................................ 
 
Korespondenční adresa: ulice a číslo...........................................................................     obec............................................ PSČ................................ 
 
Kontaktní osoba (u právnických osob):   ............................................................................................... 
 
Telefon (ev. mobil):    ....................................................................   
 
E-mail:     ............................................................................................................... 
 

Způsob platby: 
trvalým příkazem na účet Poskytovatele 344355366/2010, variabilní symbol (vyplní Poskytovatel): ........................................................................ 
Měsíční paušál je splatný do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci poskytnutí telekomunikační služby. 
 

Předmět smlouvy, práva a povinnosti stran: 1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Účastníkovi telekomunikační služby.  
2. Účastník se zavazuje za Služby platit ve prospěch Poskytovatele cenu stanovenou Ceníkem služby (dále jen „Ceník “). Účtován je každý započatý 
kalendářní měsíc poskytování Služby. U prvního kalendářního měsíce poskytování Služby je cena účtována poměrnou částí. 3. Účastník 
a Poskytovatel se zavazují při využívání Služby dodržovat „Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti Rychlý drát, 
s.r.o.“ (dále jen VP). 
 

Prohlášení Účastníka a Poskytovatele: Účastník tímto prohlašuje, že se seznámil s obsahem VP, které jsou součástí této Smlouvy, a zavazuje se je 
dodržovat. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou včetně jejích příloh se řídí zákonem č.127/2005 Sb.o elektronických komunikacích 
a zákonem č.89/20012 Sb. občanského zákoníku v jejich platném znění. Účastník potvrzuje, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě jsou pravdivé 
a přesné, a souhlasí s jejich zpracováním Poskytovatelem za účelem poskytování Služby specifikované touto Smlouvou po celou dobu trvání 
smluvního vztahu řízeného touto Smlouvou. Účastník souhlasí, aby mu Poskytovatel zasílal informace týkající se provozu sítě, přes kterou je 
realizováno připojení. Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Poskytovatel a jedno Účastník. 
 

Doba trvání smlouvy: Platnost Smlouvy nastává dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. Účinnost nastává okamžikem aktivace Služby. 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je 30 dní a počíná běžet prvního dne následujícího po obdržení písemné výpovědi. 
 

Specifikace služeb:  

□ Připojení k internetu, tarif ......................................................................od................................... minimální závazek do ............................ 

□ Interaktivní televize, balíčky.............................................................................................................. 

□ Zapůjčení modemu          

□ Zapůjčení prémiového duálního WiFi routeru       

□ Zapůjčení optické brány          

□ Telefon           
 

 

Místo připojení:  Ulice a číslo.............................................................................. obec................................................. byt číslo....................................... 

Patro domu………………………….  Byt  (číslováno na patře od schodů zleva dle hodinových ručiček)……………….………………….                           

Ostatní ujednání:   ............................................................................................................................................................................................................. 
    

Přílohy: VP, Ceník 
 
V ......................................., dne..............................    V ........................................, dne............................ 
 

Poskytovatel:        Účastník: 
 
 
..............................................................      ............................................................. 
Za Rychlý drát, s.r.o., na základě plné moci 
 

Síťové nastavení TCP/IP:  DHCP (automaticky)    


