
Dodatek ke Smlouvě č. 
o poskytování telekomunikačních služeb uzavřený níže uvedeného dne (dále jen „Dodatek“) mezi:

Uživatelem:
Příjmení a jméno/název firmy: 

Trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání: 

Rod. č./datum nar.:  IČ: DIČ: 

Zástupce (jméno – postavení):

(dále jen „Uživatel“), a

Poskytovatelem:
SychrovNET s.r.o., společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25974, se sídlem Vsetín, Bratří Hlaviců 89, PSC 
755 01, provozovna  , IČO 26827921, DIČ CZ26827921, Bankovní účet: 5102201607/2010, vedený u Fio banka, a.s., E-mail: info@sychrovnet.cz, 
telefon: 571 999 111, zastoupená níže uvedenou osobou  
(dále jen „Poskytovatel“)

I. Předmět Dodatku

Uživatel a Poskytovatel uzavřeli dne   Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb č.   / internet (dále jen 
Smlouva), kterou mění tímto Dodatkem tak, jak je uvedeno níže. 

 I.1. Změna kontaktních a identifikačních údajů             

Příjmení a jméno/název firmy: 

Trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání: 

Doručovací adresa (je-li odlišná): 

Rod. č.:  IČ: DIČ: 

Zástupce (jméno – postavení):                            Var. Symbol: 

Telefon:             Mobil:                   E-mail:   

  I.2. Změna služeb

Adresa přípojného místa: Číslo bytu: 

Specifikace služby

 Název tarifu:
 

Bližší specifikace tarifu je uvedena v Ceníku tarifů a souvisejících služeb zveřejněným na internetové 
adrese Poskytovatele: www.sychrovnet.cz (dále jen „Ceník“). 

Cena za tarif včetně DPH   Kč/měsíc

  Název tarifu: inzerovaná a maximální rychlost stahování/odesílání v Mbit/s / 

minimální rychlost stahování/odesílání v Mbit/s  / 

běžně dostupná rychlost stahování/odesílání v Mbit/s /

max. počet veřejných IP adres: 

Cena za tarif  včetně DPH                  Kč/měsíc

 Vysokorychlostní Wi-Fi router

  Sledovanitv.cz:**   balíček START

  balíček START plus   Smart TV   Kč

  balíček tematický:   Kč

  pronájem set-top-box HD, počet:    Kč

Cena za sledovanitv.cz  včetně DPH   Kč/měsíc

  Kabelová TV:    K-TV Janišov                         K-TV Zděchov   Kč

Cena za Kabelová TV  včetně DPH   Kč/měsíc

Cena CELKEM včetně DPH   Kč/měsíc



* Na marketingové dárky se nevztahuje záruka

** Služba není vázaná minimální smluvní dobou určitou. Uživatel je povinen oznámit požadavek na deaktivaci služby nejpozději 2 pracovní dny před koncem kalendářního 
měsíce, ve kterém má být služba deaktivována. Bez ohledu na datum aktivace či deaktivace služby je uživateli fakturována částka za celý kalendářní měsíc.

  I.3. Změna   trvání smlouvy
Uživatel se seznámil s Ceníkem a nabízenými tarify. Smlouva se nově uzavírá: 

 na dobu neurčitou s 30ti denní výpovědní lhůtou. (Poskytovatel je oprávněn účtovat v souladu s Ceníkem náklady spojené s koncovým 
telekomunikačním zařízením a jeho instalací.) 

 na dobu určitou v délce trvání   měsíců a dále tato smlouva přechází na dobu neurčitou s 30ti denní výpovědní lhůtou.

  I.4. Pozastavení služeb

Smluvní strany se dohodly na dočasném pozastavení služeb takto:

Služby budou uživateli pozastaveny v období od    do , a to za cenu  Kč / měsíc včetně DPH.

Pozastavení služeb je možné pouze na celý kalendářní měsíc a max. na dobu 6 měsíců v roce. Po dobu pozastavení není uživatel povinen hradit 
poplatek za služby.

Uživatel bere na vědomí, že doba pozastavení se nepočítá do doby určité dle bodu I.3.

II. Jiná ujednání
II.1. Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli náklady spojené s koncovým telekomunikačním zařízením a jeho instalací ve výši  Kč 
včetně DPH. Na tuto částku je Uživateli poskytnuta sleva ve výši 100%. Při ukončení smlouvy před uplynutím doby určité uvedené v bodu I.3 bude 
tato sleva Uživateli doúčtována. 

II.2. Specifikace nastavení služeb: 

III. Závěrečná ujednání 

III.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.2. V případě prodlení Uživatele s plněním jakékoli povinnosti (zejména platby) stanovené Smlouvou nebo VP je Poskytovatel Uživateli oprávněn 
vyúčtovat poplatek ve výši 200,- Kč za každou odeslanou upomínku a dále suspendační poplatek ve výši 1000,- Kč. A dále je Poskytovatel oprávněn 
účtovat za jednotlivé úkony mimosoudního inkasa, tedy zaslání výzvy k plnění inkasní společností - 500 Kč, osobní jednání s dlužníkem - 1000 Kč, 
uzavření mimosoudní dohody (uznávacího prohlášení, dohody o uznání závazku se stanovením splátkového kalendáře, atd...) - 1000 Kč. 

III.3. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčena tímto Dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti.

III.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jeden.

III.5. Službu SledovaniTV.cz zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím Provozovatele 2 (jedná se společnost sledovanitv.cz s.r.o.). Tato služba se řídí
 Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele 2, které jsou dostupné na internetové adrese www.sledovanitv.cz.

III.6. VP a Ceník jsou veřejně dostupné na internetové adrese Poskytovatele www.sychrovnet.  cz, VP a Ceník jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 dne: 

Podpis ”Poskytovatele” / Firma + razítko Podpis ”Uživatele” / Firma + razítko

jméno a příjmení: jméno a příjmení: 

http://www.sychrovnet.cz/

	I. Předmět Dodatku
	II. Jiná ujednání
	III. Závěrečná ujednání

