
Smlouva        
o poskytování a zprostředkování telekomunikačních služeb 

I. Účastníci: uzavřená mezi společností Jivok, s.r.o., se sídlem Měděnecká 8/1, Praha 8 Dolní Chabry, IČ: 24229377, DIČ: CZ 24229377, 
(společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 190729, zastoupená jednatelem Jitkou 
Vokurkovou, dále jen poskytovatel a 

Jméno /Firma, 

zastoupená: 

Ulice: 

Obec: 

PSČ: 

Stát. občan: 

Adresa jednatele: 

dále jen uživatel II. 

Objednané služby: 

Poskytovatel se zavazuje uživateli poskytovat nebo zprostředkovat objednané služby v níže uvedeném rozsahu tzv. objednané služby. 
Garantovaná minimální rychlost je 10% rychlosti objednané služby. Uživatel se za tyto službu zavazuje platit stanovené poplatky. Poskytování 
a zprostředkování těchto služeb se dále řídí platnými všeobecnými podmínkami poskytovatele, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Služba/typ 2M 4M 10M 20M 

Veřejná 

IP adresa 

NAT 1:1 

WiFi 
2Mb UP/s 

1Mb Down/s 

4MbUP/s 

2Mb Down/s 

10Mb UP/s 

4Mb Down/s 

20Mb UP/s 

8Mb Down/s 

 

Měsíční 

cena 
200,00 Kč 300,00 Kč 400,00 Kč 500,00 Kč 80,00 Kč 

Aktivační 

poplatek 

jednorázově 

150,00 Kč 50,00 Kč 20,00 Kč 0 Kč 100,00 Kč 

Křížkem označ 

vybraný tarif 
    

 

 Cena instalace je individuální u každého klienta. 

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 

Adresa přípojky:   

III. Poplatky - platební podmínky 

Uživatel se zavazuje zaplatit jednorázové vstupní poplatky uvedené v odstavci II. této smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy.  
Pravidelné měsíční poplatky za objednané služby uvedené v odstavci II. této smlouvy se uživatel zavazuje platit na účet poskytovatele a to 
vždy předem, nejpozději k 14. dni v měsíci předcházejícím období poskytování objednaných služeb.  
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Smlouva 
o poskytování a zprostředkování telekomunikačních služeb 

Měsíční poplatek celkem :                                                   Kč (včetně DPH),  č.ú. 2000246480/2010, VS -   

K poplatkům za služby je účtováno DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, resp. k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém je služba 
poskytována. 

IV. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 R. č./ IČO, 
DIČ: 

OP/Pas: 

Telefon: 

E-mail: 

Zákaznické 

číslo: 

 

  

  

  

  

  

Vstupní poplatky  aktivace instalace 

Standardní cena   



Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden a uživatel jeden. 
Tato smlouva nahrazuje v plném rozsahu předchozí smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb stejného předmětu pro konkrétní 
obchodní případ, pokud byla uzavřena mezi poskytovatelem a uživatelem.  
Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této smlouvy seznámen s Všeobecnými podmínkami poskytovatele ze dne 1.4.2015. 

v Praze dne: 

 Za poskytovatele: Za uživatele: 
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