Poskytovatel:
CC INTERNET s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 IČO: 28721021
tel.: 722 934 927
email: prodej@ccinternet.cz

SHRNUTÍ SMLOUVY č. xxxx
- Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní predpisy EU 1
- Pomáhá porovnat ruzné nabídky služeb.
- Úplné informace o dodané službe jsou obsaženy v jiných dokumentech

1. Smluvní strany
Dodavatel, jeho přesná identifikace, adresa
Objednatel, jeho přesná identifikace, adresa, kontakt, telefon, datum narození
Platební údaje, číslo účtu a VS
Přihlášení do informačního systému, včetně jména hesla
2.

Předmět smlouvy

Uvedená rychlost služby, včetně specifikace, agregace.
Minimální rychlost
Běžně dostupná rychlost
Rychlost 1000Mbps
300Mbps/300Mbps
600Mbps/600Mbps
Rychlost 300Mbps
90Mbps/90Mbps
180Mbps/180Mbps
Rychlost 50Mbps
15Mbps/15Mbps
30Mbps/30Mbps

Maximální rychlost
1000Mbps/1000Mbps
300Mbps/300Mbps
50Mbps/50Mbps

V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné
parametry služby, od výkonu uvedeného ve smlouvě může zákazník podat písemnou reklamaci na adrese poskytovatele nebo v
provozovně. Rychlost je závislá na tarifu, který je u uživatel dostupný (ovlivněno dostupností infrastruktury), a zároveň který si
uživatel zvolí. Konkrétní parametry budou upřesněny instalačním technikem po provedení fyzického průzkumu před zahájením
instalačních prací. Přesné parametry jednotlivých tarifů jsou uvedeny zde:

https://www.ccinternet.cz/WWW/docs/Parametry rychlosti připojení.pdf
3.

Cena a platby

Měsíční poplatek, splatnost, včetně informace, jak platit
Informace o vyúčtování na informačním portálu
Cena 369 Kč s DPH či 399 Kč s DPH.

4. Doba trvání smlouvy

Informace, že smlouva je na dobu neurčitou s 30 denní výpovědní lhůtou.

5. Předávací protokol

Soupis zařízení, které bylo zapůjčeno, včetně poplatku za jeho ztrátu či poškození
Informace o aktivačním poplatku a zda byl placen v kanceláři, či technikovi.
Instalační poplatek je závislý na použité technologii a je buď 1 Kč s DPH či 990 Kč s DPH.
Informace o předání VOP.

6. Závěrečná ustanovení

Souhlas se smlouvou a přečtením.
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Datum: 1.1.2022
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se
stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. vest. L 321, 17.12.2018, s. 36)

