
 
 
 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunik ací a připojení k síti Internet 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 

 
Číslo smlouvy:   = Zákaznické číslo do klientské zóny = Variabilní symbol.  
 
Uživatel:       Rodné číslo:   Mobilní telefon: 
  
Adresa:         E-mail:  
 
Provozovatel: Radovan Ochvat SAO Computers  IČO: 67335748  DIČ: CZ7602205457 
Adresa: Lipová 78, 747 16 Hať, Telefon: 777 310 360 E-mail: saocomp@saocomp.cz 
 
1. Oprávn ění provozovatele - Společnost Radovan Ochvat SAO Computers je poskytovatelem služeb elektronických 
komunikací v rozsahu osvědčení č. 1133 vydaného Českým telekomunikačním úřadem. 
 
2. Předmět smlouvy – služba -  Prostřednictvím vlastní sítě se Provozovatel zavazuje poskytnout Uživateli 
a) službu připojení k síti Internet dle požadovaného tarifu 
b) možnost využívání digitální televize IPTV v místě, kde je technicky možno tuto službu poskytovat 
Uživatel těchto služeb se zavazuje včas a řádně uhradit Provozovateli cenu poskytovaných služeb. 
 
Připojení k síti internet tarif:      Z řizovací poplatek: 0 K č 
Měsíční paušální poplatek za užívání služby:    K č včetně DPH 
 
Připojení k internetu je zřizováno ZDARMA. V případě, že klient v době do 5 let odstoupí od smlouvy nebo dá výpověď, 
zavazuje se zařízení k internetu v plně funkčním stavu vrátit poskytovateli nebo poskytovateli zaplatit poplatek 2000 Kč. 
 
3. Způsob úhrady služeb 
Měsíční platba bude provedena převodem na účet 2300134608, kód banky 2010 (FIO Banka). 
Jako variabilní symbol prosím uve ďte vaše číslo smlouvy:  
Sjednanou částku uhradí zákazník po ukončení měsíce, ve kterém službu využíval se splatností 14 dní. 
 
4. Doba trvání smlouvy 
a) Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou (bez vázací doby). 
b) Tuto smlouvu je možno vypovědět písemnou formou na adresu druhého účastníka smlouvy v 30 denní lhůtě. 
c) Neuhradí-li Uživatel dohodnutou cenu služby sjednané touto smlouvou za dobu dvou měsíců a více, dopustí se tím 
hrubého porušení této smlouvy, na základě čehož vzniká Provozovateli právo od této smlouvy okamžitě odstoupit. Tímto 
není dotčeno právo Provozovatele na úhradu dlužné částky a souvisejících nákladů. 
 
5. Ostatní ustanovení 
a) V ostatním pak platí Všeobecné obchodní podmínky poskytování telekomunikačních služeb společnosti Radovan 
Ochvat SAO Computers, které jsou zveřejněny na internetových stránkách Provozovatele https://www.saocomp.cz, 
přesněji pod odkazem https://www.saocomp.cz/podminky.pdf. Uživatel podpisem této smlouvy zároveň akceptuje znění 
těchto podmínek. O změně podmínek je uživatel informován emailem minimálně 30 dnů před nabytím platnosti nových 
podmínek. Uživatel si je vědom toho, že v případě změny své emailové adresy musí tuto změnu oznámit provozovateli.  
b) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy. 
c) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každý má platnost originálu. 
d) Podpisem této smlouvy se zároveň zrušují veškeré předchozí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 
a připojení k síti Internet uzavřené mezi Provozovatelem a Účastníkem. 
 
6. Podpisy smluvních stran 
Provozovatel:        Uživatel: 
 
 
 
 
_____________________________________   _______________________________________ 
Datum   Podpis     Datum   Podpis 
 

Servisní kontakt internet (zašlete SMS s popisem pr oblému)! 
V případn ě problému zašlete SMS na +420 776 281 204.  

Radovan Ochvat SAO Computers, Lipová 78, Hať, tel/fax: 597 589 111, 777 310 360 
www.saocomp.cz          e-mail : saocomp@saocomp.cz 


