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Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 
(dále jen „smlouva“ uzavřená mezi firmou Theos, s.r.o. a uživatelem) 
 

Číslo smlouvy (číslo zákazníka):  

 

  A.  Poskytovatel: 

   Název společnosti: Theos, s.r.o., U Parku 205, 798 21 Bedihošť, IČ: 27722597 

Tel.: 608 830 036, bankovní spojení: 2600386815 / 2010, jelinek.theos.cz, e-mail:  info@theos.cz 

Číslo osvědčení o telekomunikační činnosti: 3773 
 

  B.  Účastník: 

Jméno (obchodní):  

RČ / IČ :  DIČ :  

Adresa trvalého bydliště:  

Adresa připojení:  

Další adresy připojení:   

Telefon:  E-mail :  
  

1. Služby připojení k internetu: 

Tarif:  ŽLUTÝ / ZELENÝ / MODRÝ / ČERVENÝ / SDÍLENÝ /  MINI / MAXI 

Datum uvedení do provozu:  

  

2. Technické parametry přípojky: 

Maximální rychlost zvoleného tarifu:   Mbit/s 

Inzerovaná rychlost zvoleného tarifu:   Mbit/s 

Běžně dostupná rychlost zvoleného tarifu:   % a více z inzerované rychlosti 

Minimální rychlost zvoleného tarifu:   % a více z inzerované rychlosti 

 
 

3. Cena za služby: 

 

 
 
Číslo účtu je 2600386815/2010. Jako variabilní symbol používejte ČÍSLO ZÁKAZNÍKA. 
 
 
 
 

• Uživatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Theos, s.r.o., s platným Ceníkem i 
dalšími dokumenty, které jsou součástí této smlouvy a tvoří smluvní podmínky (zejména s Pravidly poskytování služeb přístupu 
k internetu dle nařízení EU č. 2015/2120), a které jsou k dispozici zde: http://www.theos.cz nebo na adrese uvedené výše. 
 
 

• Uživatel prohlašuje, že pokud bylo výše v této smlouvě sjednáno pololetní či roční fakturační období, bylo tak učiněno na 
žádost zákazníka a tedy delší období než 90 dnů bylo se zákazníkem výslovně dohodnuto.  

 
 

• Uživatel potvrzuje, že mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu 12 měsíců; v případě, že smlouva byla uzavřena na dobu 
přesahující 12 měsíců, činí se tak na výslovnou žádost uživatele. ANO/NE. Změnu tohoto prohlášení je uživatel oprávněn činit 
osobně či písemně na adrese místa podnikání anebo e-mailem na internet@theos.cz.  
 
 

• Uživatel souhlasí, že služba byla předána v pořádku a plně funkční. 

Měsíční poplatek za přístup na síť Internet:  

Měsíční poplatek za údržbu a servis zařízení pro příjem a vysílání:  

Cena celkem:  

Přijímací zařízení je majetkem zákazníka: ano / ne 

Minimální délka 
trvání smlouvy: 

Neurčitá  Fakturační období: měsíční / 90 dnů / pololetní / roční 

Doplňující info:  
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• Uživatel souhlasí s tím, že má povinnost využívat službu po dobu, na kterou byla smlouva uzavřena; v případě porušení této 
povinnosti ze strany uživatele je poskytovatel oprávněn vyúčtovat uživateli za porušení této povinnosti smluvní pokutu. Výše 
smluvní pokuty je určena jako jedna pětina součtu pravidelných měsíčních plateb nebo jedna pětina součtu minimálního 
sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (tedy za období mezi účinností ukončení 
smlouvy a koncem sjednané doby trvání smlouvy).  
 

• V souladu s ustanovením občanského zákoníku se strany této smlouvy dohodly, že veškeré jejich vztahy upravené touto 
smlouvou a všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele jakož i následky plynoucí z porušení práv a povinností 
z těchto vztahů vzniklých, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., tzv. novým občanským zákoníkem. 
 

• Uživatel přijímá odpovědnost za provoz zařízení umístěného na adrese připojení uvedené výše, bez ohledu na to, jestli je jeho 
majitelem či nikoliv. 
 

• Smlouva byla vytvořena ve 2 vyhotoveních, jedna pro každou ze smluvních stran. 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………………..………………….………………..…….. dne: ……………………….………….………….……. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________                                                                     __________________________________ 
  Oprávněný zástupce Účastníka                                                                                Oprávněný zástupce Poskytovatele 
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