
smlouva č. WFXXXX 
Smlouva o připojení k veřejné komunikační síti. 

prostřednictvím služby WFSSnet 

 
Poskytovatel: 
Obchodní firma: SIGMA SOFT spol. s r.o. 
Sídlo: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín,  
IČO: 47972556, DIČ: CZ47972556 
Zapsán: OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 5365 
Banka: KB Olomouc, číslo účtu: 64503811/0100 
Tel.: +420 585 65 2911 
E-mail wfssnet@sigmasoft.cz,  
Web: http://www.sigmasoft.cz 
Zastoupen jednatelem Milanem Stratilem a  jednatelem Ing. Romanem Řezníčkem 
(dále v této smlouvě jen "Poskytovatel") 
 
Uživatel: 
Jméno:  
Rodné číslo/ IČO:  
Bydliště:  
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:  
(dále v této smlouvě jen "Uživatel") 
 

uzavírají tuto smlouvu 
o připojení k veřejné komunikační síti prostřednictvím služby WFSSnet: 

 
1. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat uživateli služby elektronických komunikací, způsobem, v rozsahu, v kvalitě a za podmínek uvedených 
v této smlouvě a v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, který je její nedílnou součástí, za účelem zajištění 
nepřetržitého připojení uživatele na celosvětovou síť internet. Poskytovatel dále převede na uživatele vlastnické právo k zařízením potřebným pro připojení k Síti, za 
podmínek sjednaných v této smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací. 
2. Oproti tomu je uživatel povinen hradit poskytovateli sjednané platby, jak je sjednáno v této smlouvě. 
3. Ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby: …………….. 
 

2. Trvání smlouvy 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2. Smlouva nabývá účinnosti od okamžiku, kdy dojde k instalaci zařízení na připojení uživatele k síti nebo kdy dojde k faktickému zahájení plnění poskytovatele; podle 
toho, která skutečnost nastane dříve. 
3. Každý z účastníků je oprávněn smlouvu kdykoli i bez uvedení důvodu vypovědět; výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení druhému účastníkovi. 
 

3. Platby uživatele 
1. Účastníci se dohodli, že uživatel uhradí provozovateli: 
 
- jednorázový zřizovací poplatek:     ,- Kč 
- další jednorázové poplatky (WiFi routery, switche, atd.),:                     ,- Kč  
- pravidelný měsíční poplatek za připojení uživatele:                       ,- Kč  Tarif:   
 
2. Všechny výše uvedené platby jsou uvedeny včetně DPH ve výši účinné ke dni uzavření této smlouvy. V případě změny sazby DPH dojde bez dalšího k adekvátní 
změně výše plateb. 
3. Jednorázový zřizovací poplatek a další jednorázové poplatky jsou splatné v hotovosti v den podepsání předávacího protokolu; se souhlasem poskytovatele je možná 
úhrada i na účet poskytovatele uvedený ve faktuře, se splatností 7 dnů od vystavení faktury. 
4. Pravidelné měsíční poplatky za připojení uživatele jsou splatné, bez potřeby zvláštní výzvy ze strany poskytovatele, vždy k 16. dni měsíci následujícího po měsíci. za 
který se platí. Poskytovatel zasílá uživateli, pro účely daňové a evidenční, vždy na začátku každého kalendářního měsíce měsíční daňový doklad. Pokud uživatel doklad 
neobdrží do 15. dne v měsíci, je povinen o tom okamžitě vyrozumět poskytovatele, jinak se považuje za doručený. 
5. Pravidelné měsíční poplatky budou hrazeny na shora uvedený účet poskytovatele, nebo hotově v sídle poskytovatele, s variabilním symbolem vystaveného dokladu; 
jiný způsob placení, včetně možnosti započtení se vylučuje. 
6. Uživatel si je vědom skutečnosti, že platba s vadně uvedeným variabilním symbolem neznamená řádné splnění dluhu uživatele.  
7. Uživatel bere na vědomí, že za den zaplacení se rozumí den připsání částky na účet poskytovatele. 
8. Výši pravidelného měsíčního poplatku za připojení uživatele je poskytovatel oprávněn svým jednostranným rozhodnutím změnit. Změna bude uživateli předem 
oznámena, zpravidla alespoň jeden měsíc předem na shora uvedený e-mail. Zaplacení nové výše poplatku se považuje za výslovný souhlas uživatele se změnou; 
v případě nesouhlasu má uživatel právo smlouvu vypovědět.  
 

4. Závěrečná ustanovení 
1.Tato smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž poskytovatel a uživatel obdrží po jednom. 
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací. Obsah smlouvy má přednost před obsahem 
Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací. Uživatel prohlašuje, že měl možnost se před uzavřením této smlouvy seznámit 
s obsahem Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikací, tomuto porozuměl a nežádá si zvláštního vysvětlení. 
3. Účastníci prohlašují, že tato smlouva výslovně ruší a nahrazuje všechna jejich předchozí ujednání o předmětu shodném nebo obdobném předmětu této smlouvy 
učiněná v jakékoliv formě. 
4. Účastníci se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel./fax/e-mail/doručovací 
adresa/banka/číslo účtu). Kontaktní údaje platné ke dni podpisu této smlouvy jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. 
5. Tato smlouva se řídí zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
6. Smlouvu lze měnit pouze písemně, nestanoví-li smlouva výslovně jinak. 
7. Neplatnost některého smluvního ujednání nemá za následek neplatnost smlouvy jako celku. 
8. Účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem jsou seznámeni a v plném rozsahu rozumí textu, jakož i hospodářskému účelu 
sledovanému touto smlouvou. Smluvní strany také prohlašují, že tato smlouva není uzavíraná v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že tento text odpovídá 
jejich pravé a svobodné vůli touto listinou projevené. 
 
Za poskytovatele dne                v Lutíně      Za uživatele dne                      v 
 
 
 
 
  Milan Stratil, jednatel      Ing. Roman Řezníček, jednatel 
SIGMA SOFT spol. s r.o.          SIGMA SOFT spol. s r.o.  

mailto:wfssnet@sigmasoft.cz

