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Dílčí smlouva – Technická specifikace služby připojení k síti internet 
k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Dílčí smlouva“) 

 

 Smluvní strany: 

Aleš Kettner – ZlonínNET IČ: 47131772, DIČ: CZ7303201037, 

Pod Tratí 105, 250 64 Zlonín, Praha východ 

dále jen „Poskytovatel“ 
a 

dále jen „Účastník“ 
sjednávají tyto parametry služby: 

 
 

Číslo TS       Nahrazuje TS č.       

 
 
 
 

Přesná adresa lokality služby Kontaktní osoba 

Ulice:       Jméno a příjmení:       

Č.p./Č.orientační:      /       Funkce:       

Obec:       Mobilní telefon:       

PSČ:       E-mail:       

UIR-ADR:         

 

Číslo smlouvy       Zákaznické číslo       

Jméno a příjmení:       

Ulice:       Číslo popisné / orientační: 123 /       

Město:       PSČ:       Kraj:       

Doručovací adresa (pokud se liší od adresy účastníka):       PSČ:       

Adresa bydliště (pokud se liší od adresy účastníka):       PSČ:       
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Bližší specifikace služby 

Kapacita připojení: 
Inzerovaná rychlost* 

      Mb/s (stahování) 
 

      Mb/s (vlkádání) 

Přidělená IP adresa:  neveřejná          

Frekvenční pásmo pro připojení 
lokality 

 2,4 GHz     5 GHz    60 GHz 

Rozhraní pro předání služby:  metalické s konektorem RJ45     Bezdrátové 802.11g, n, ac     

Zařízení umístěná v lokalitě služby: 

Zařízení:       MAC:        pronájem    účastníka 

Zařízení:       MAC:        pronájem    účastníka 

Zařízení:       MAC:        pronájem    účastníka 

Zařízení:       MAC:        pronájem    účastníka 

Zařízení:       MAC:        pronájem    účastníka 
*Inzerovaná rychlost – vysvětlení jednotlivých pojmů je uvedeno v Provozních podmínkách služby, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. 

 
 
 
 
 
 

1 Pokud účastník nepotvrdí písemně termín ukončení Služby, dle této TS nejpozději dva měsíce před uplynutím ukončení řádného smluvního období, TS se automaticky prodlužuje 
na dobu neurčitou. V takovém případě, může být Služba, dle této TS ukončena dohodou smluvních stran, nebo výpovědí některé smluvní strany. Dohoda, nebo výpověď této TS 
musí být písemná. Výpovědní lhůta v případě automatického prodloužení služby, dle této TS, na dobu neurčitou činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

2 Ostatní ceny nespecifikované ve Smlouvě se řídí ceníkem služby. 

 
 
 
 
 
Další ujednání: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Za Poskytovatele        Za Účastníka 
Aleš Kettner – ZlonínNET  
 
      
 
 
 
---------------------------------------------------------                       ------------------------------------------------------------ 

Podpis        Podpis 
  
 
V ………………….., dne ……………………    V ………………….., dne ……………………… 

 

Termíny a ceny: 

Požadované datum zřízení/změny služby:        

Technická specifikace je sjednána na dobu určitou1:       měsíců 

Jednorázová zřizovací cena (cena uváděna bez DPH) 2:       Kč 

Pravidelná měsíční cena (cena uváděna bez DPH)2:       Kč 

      


