
Číslo  smlouvy:  2021 . . . . 
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací a přístupu ke službám sítě

internet na dobu určitou

                                                                                  
                                                                  

Poskytovatel:        MAXICOM HOLDING a.s., Vodárenská 732, Kralupy nad Vltavou, IČ 07576064, CZ07576064

                                  

uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací a přístupu ke službám sítě internet (dále jen služby 
elektronické komunikace) dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb., § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb.

1 Poskytovatel se touto smlouvu zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby elektronické komunikace dle vybraného, níže
uvedeného tarifu a ceny a v kvalitě podle tabulky Garantovaná rychlost. 

2 Jakoukoli změnu podmínek a práv a povinností vyplývajících z této smlouvy lze provést pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě.

3 V záležitostech neupravených touto smlouvu se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012Sb. 
občanský zákoník, zákonem č. 127/2005Sb. o elektronických komunikacích a předpisy souvisejícími

4 Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil a souhlasí s Obecnými 
obchodními podmínkami a Specializovanými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických 
komunikací a přístupu ke službám sítě internet Poskytovatele zveřejněnými na stránkách www.maxicom.c  z    v den 
podpisu této smlouvy. Obsah smlouvy je blíže vymezen těmito obchodními podmínkami. 

5 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 (slovy šest)měsíců ode dne podpisu této smlouvy. 
6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7 Podpisem této smlouvy dávám souhlas ke zpracování uvedených osobních údajů podle nařízení GDPR.

8  Tarif služby: ………………….                                                                                                   cena za službu : ……………...                 

9  Zaměření: …………………. Kč                   sleva 100 %                                                         cena za službu : …………….. Kč
10  Montáž : …………………… Kč                   sleva 100 %                                                          cena za službu : …………….. Kč
11  Doprava : ………………….. Kč                   sleva 100 %                                                          cena za službu : …………….. Kč

                           

V Kralupech nad Vltavou dne:

Milan Zelenka – člen správní rady v.z. Zákazník

www.maxicom.cz,  info@maxicom.cz,    Tel. 720 14 14 14,       B.ú.2700249826/2010,     VS = Číslo smlouvy,  Info o stavu kreditu: http  s  ://portal.maxicom.cz  
08-04-21

Zákazník: 

Tel.: Email: 

Trvalé bydliště nebo sídlo: PSČ: 

Adresa připojení: PSČ: 

Fakturační adresa: PSČ: 

Datum narození/IČ: DIČ:                                                                                     
a
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