Dodatek ke smlouvě o poskytování elektronické komunikace č.
VIDEON Networking s.r.o.
se sídlem: Znojmo, Alšova 993/12, PSČ: 669 02
IČO: 26295954 , DIČ: CZ26295954
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 42248
bankovní spojení: č.ú: 178404061/0300
zast. Silvií Gregorovou
(dále jen „poskytovatel“)
a
jméno a příjmení / název:
ulice, č.p./č.o.:
město:
PSČ:

pro přípojky na optické síti

datum narození:
Telefon / e-mail:
(dále jen „uživatel“)
uzavírají tento dodatek, kterým se doplňuje a mění výše uvedená smlouva o poskytování služeb elektronické komunikace.

1. Předmět smlouvy
1.1. Poskytovatel poskytne Uživateli tyto služby elektronické komunikace (zvolený tarif označte v prvním sloupci tabulky „x“):
služba

měs. popl. (vč. DPH)

pro přípojky na bezdrátové síti

optická síť: rychlost 100 Mbit/s, IPTV zdarma, závazek 12 měsíců
optická síť: rychlost 100 Mbit/s, IPTV zdarma, STB za 1,- Kč, závazek 24 měsíců
optické síť: rychlost 50 Mbit/s, bez závazku
bezdrátová síť: rychlost 10 Mbit/s, závazek 12 měsíců
bezdrátová síť: rychlost 20 Mbit/s, závazek 12 měsíců
bezdrátová síť: rychlost 10 Mbit/s, bez závazku

245,- Kč
345,- Kč
245,- Kč
175,- Kč
225,- Kč
245,- Kč

Parametry služeb se řídí obecnou specifikací služby, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě, že ve smlouvě,
která je tímto dodatkem měněná, byly sjednány i další služby elektronické komunikace, dochází ke změně pouze u služby
připojení k telekomunikační síti poskytovatele, v ostatním se předmět smlouvy nemění.
1.6. Po uplynutí závazku minimálního trvání smlouvy (v případě, že se sjednává), mění se služba definovaná podle bodu 1.1
této smlouvy na službu připojení bez závazku podle tabulky v bodě 1.1.

2. Cena plnění
2.1. Cena služby se dle bodu 1 za jeden kalendářní měsíc (dále jen celková cena) sjednává jako cena zvolené služby (řádek se
zvoleným tarifem je označen „x“ v tabulce v bodě 1.1) podle aktuálního ceníku poskytovatele a je uvedena výše ve sloupci
„měsíční poplatek“. V uvedené ceně je zahrnuta DPH ve výši 21%. V případě, že ve smlouvě, která je tímto dodatkem
měněná, byly sjednány i další služby elektronické komunikace, dochází ke změně pouze u služby připojení
k telekomunikační síti poskytovatele, ceny ostatních sjednaných služeb se nemění.
2.5. Po uplynutí závazku minimálního trvání smlouvy (v případě, že se sjednává), mění se cena plnění definovaná podle bodu
2.1 této smlouvy na cenu odpovídající ceně připojení bez závazku podle tabulky v bodě 1.1. Pokud by tím došlo ke zvýšení
ceny služby, není poskytovatel povinen takové zvýšení s uživatelem dopředu projednat.

8. Účinnost smlouvy
8.1. Tato smlouva se sjednává se závazkem dle bodu 1.1, a to počínaje prvním dnem měsíce následujícího po datu doručení
tohoto dodatku poskytovateli, po uplynutí této lhůty se doba trvání smlouvy mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Ve Znojmě, dne ............................

Ve Znojmě, dne ............................

..........................................
poskytovatel

..............................................
uživatel

