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SMLOUVA 

o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

mezi společností Opton s.r.o.  (dále jen „Poskytovatel“)  
Sádecká 609, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČ: 28137914, DIČ: CZ28137914 zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 19644, bankovní spojení: 2000314615/2010. 

 

a ÚČASTNÍKEM, dále jen „MÍSTO INSTALACE“: 

Titul Příjmení, Jméno / Obchodní jméno RČ / Datum Narození IČ DIČ 

     
Adresa Č. popisné Č. orientační Podlaží Číslo bytu Číslo OP / pasu 

      
PSČ Obec Email Telefon / mobil 

    
 

ADRESA TRVALÉHO POBYTU ÚČASTNÍKA / SÍDLO SPOLEČNOSTI / MÍSTO PODNIKÁNÍ (není-li totožné s výše uvedenou adresou): 

Adresa Číslo popisné Číslo orientační 

   
PSČ Obec IČ DIČ 

    
 

ZPŮSOB PLATBY A ZPŮSOB FAKTURACE: 

Způsob platby Interval platby Forma vyúčtování Forma úhrady 

   Bankovním převodem 

   Inkaso - č.ú.: 

   Jiný 

 

   Měsíčně 

   Jiný 

   Elektronicky (0,-) 

   Písemně (30,-) 

   Nezasílat 

 

   Na základě smlouvy 

   Faktura (pouze pro firemní 

internet) 

 

 

Účastník prohlašuje, že: 
• si objednal a bude odebírat služby ve výše uvedeném Místě instalace a dle Definice služeb  
• se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, cenou uvedenou v ceníku služeb Poskytovatele a s všeobecnými podmínkami pro 

poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Opton s.r.o. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 
a zveřejněném na www.opton.cz 

• uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu údajů uvedených ve smlouvě a na dobu trvání 
smlouvy 

• byl seznámen s podmínkami poskytnutí zařízení nezbytných pro příjem objednaných služeb 
• byl seznámen s možností odstoupit od této Smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele, 

a to do 14 dnů od zahájení dodávky služeb 
• pokud nevrátí pronajatá zařízení včas, v pořádku a kompletní, Poskytovatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu dle ceníku 

služeb Poskytovatele 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dokumenty: Definice služeb, Protokol o předání zařízení, Specifikace služeb, Ceník služeb a 
Všeobecné obchodní podmínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zákaznické číslo / číslo smlouvy Datum uzavření 

  
  

Číslo přípojky:   

Ing. Pavel Zahradník podpis ÚČASTNÍKA

jednatel

Opton s.r.o.


