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SMLOUVA č. .............../2021 
 

O PŘIPOJENÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETU 
Variabilní symbol pro trvalé platby: …................. 

 
Předmětem této smlouvy je zřízení a poskytování jedné nebo více služeb elektronických komunikací. 

 
A.  SMLUVNÍ STRANY  

 Poskytovatel              
 Roman Mudra IČ 68763034   Bankovní spojení CSOB, a.s.,  Tel: +420 608 883 325 
 Oblá 22 , 634 00 Brno DIČ CZ8011233813   č.ú. 238588094 / 0300   
     www.connect4u.cz  e-mail: info@connect4u.cz 

 Uživatel              
 příjmení / obchodní jméno  jméno / zastoupený, oprávnění titul  rodné číslo / IČO   číslo OP,PAS / DIČ 

                
 název ulice  číslo pop. číslo or.  podlaží město / obec   PSČ 

                
 e-mail  mobil    fax       telefon 

                

 Místo instalace              
 příjmení / obchodní jméno  jméno, titul / kontaktní osoba ulice    č. pop.  č.or. obec 

                
 
 

B. DALŠÍ ÚDAJE 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma stranami a účinná dnem předání koncového místa. 
Uživatel uzavřením této smlouvy výslovně žádá poskytovatele aby v souladu s ustanovením § 1823 OZ s dodávkou služeb započal neprodleně poté, 
co mu bylo koncové místo pro internet instalováno. 

 
Přidělený email  Minimální doba užívání služby 

…................@connect4u.cz  …... měsíců  počítaných od účinnosti této smlouvy. 
    

Technická podpora    
Email Telefon   

info@connect4u.cz +420 608 883 325 
 PO-PÁ: od 8:00 – 17:00 
     

    

 
C. SLUŽBA  

 Název služby internet Agregace Linka (download/upload) Zřizovací poplatek    Měsíční poplatek  

   ...Mbps / ...Mbps  …. Kč bez DPH ….. Kč s DPH …... Kč bez DPH …... Kč s DPH 
           

           
 Doplňkové služby       Měsíční poplatek za dodatkové služby 

         0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH
           

 
D. ZPŮSOB PLATBY měsíčních poplatků  

 
Inkaso z účtu uživatele 
Číslo účtu: 

 

 
Platba uživatelem  
trvalý příkaz k 10. dni v měsíci, bankovní převod, hotově, 

složenkou 

 
E. POZNÁMKA  
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Kontaktní adresy zákazníka  
 

 
Doručovací adresa, pokud se liší  
Kontaktní osoba / firma  Adresa  Obec  PSČ 

        

Kontakty pro:        
Fakturace Obchod Technické Email  Mobil 

         
 
 
 
 
 
 
 

F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
• Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací sítě connect4u.cz (VP) 
• Ceník služeb a poplatků 
• Definice a určení konkrétních rychlostí služeb 

 
Maximální inzerovaná, běžně dostupná a minimální rychlost služby přístupu k internetu v pevném místě, jsou vymezeny v 
dokumentu „ Definice a určení konkrétních rychlostí služeb“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uživatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami služeb elektronických komunikací 
connect4u.cz, s Ceníkem služeb a poplatků, Definicí a určení konkrétních rychlostí služeb a souhlasí s nimi. Poskytovatel si 
vyhrazuje možnost měnit Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací i Ceník služeb a poplatků v souladu s 
právními předpisy a s postupem stanoveným ve Všeobecných podmínkách služeb elektronických komunikací. 

 
Níže podepsaný prohlašuje, že je oprávněn jednat jménem a na účet uživatele. 

 
 
 
 

V .................................., dne : …....................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za poskytovatele (jméno, příjmení, razítko, podpis) Za uživatele (jméno, příjmení, razítko, podpis) 


