
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB č.    
 

 

ÚDAJE O ODBĚRNÉM MÍSTĚ A ODBĚRATELI: 

 
Jméno: Příjmení: 
Datum narozeni: č.op: 
IČO: DIČ: 
Trvale Bytem:  

 

PSČ: 

 

Telefon: 
E-Mail: Bankovní spojení: 

 

Provozovna: 
 

PSČ: 
 

 

Poskytovatel - pronajímatel: 
 

Data-System-Xtro s.r.o.  
IČO: 289 26 137 
Za stadionem 1305 Dubňany 69603 

Poskytování telekomunikačních služeb 

Pronájmy Koncových zařízení (servisní organizace) 

Společnost vedena u Krajského soudu v Brně složka C 81113 

 
 

 
Hlášení závad: 608/711505 E-Mail:info@xtro-data.com 
http://xtro-data.com 
 

 
 

Vyplňuje poskytovatel: 
 

Typ připojení: 5,4 GHz -10 GHz -LAN - FTTx 
Údaje o poskytovaném připojení: 

 
Připojení je nepřetržité 24h denně po celou dobu trvání smlouvy mimo výluk sítě 
(údržba) 

 

 
Tarif. Č: IP adresa: 

Maska: Brána: 

DNS SMTP: 
Jiné záznamy: 

 
 
 
 

Celkem za Internet/měs. bez DPH 21% DPH21% cena s DPH 21% 

mailto:info@xtro-data.com
http://xtro-data.com/


1.1 Smlouva se uzavírá na: od data podpisu smlouvy. 
 
1.2 Odběratel se zavazuje zřídit na svém účtu trvalý platební příkaz na pravidelné 
placení datových služeb. 

 

1.2.1 Variabilní symbol je shodný s číslem smlouvy: 
- Konstantní symbol: 0308. 

 

1.3 DEN SPLANOSTI: Nejpozději k 1. dni každého následujícího kalendářního měsíce. 
 

1.4 Odběratel svým podpisem prohlašuje, že byl řádně seznámen s aktuálními 
všeobecnými podmínkami. Odběratel a poskytovatel se podpisem této smlouvy dohodli, 
že výhradním informačním mediem o provedených změnách ve všeobecných 
podmínkách poskytovatele bude web poskytovatele www.xtro-data.com. Nedílnou 
součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky. Jiné informace pro odběratele budou 
poskytovány výhradně formou elektronické komunikace zprávou SMS. 

 
1.4.1 Dále prohlašuje, že byl řádně seznámen s platebním režimem, který je povinen 
dodržovat. Je si vědom, že nedodržením platební kázně se vystavuje možnosti, že 
budou uplatňovány sankce dle všeobecných podmínek, které stanovují provoz na 
Internetových sítích Xtro. 

 
1.5 Svým podpisem odběratel vyjádřil svoji svobodnou vůli, že smlouvu podepsal za 
plného vědomí, dobrovolně a zcela bez nátlaku a nepodepsal ji za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis Poskytovatele: Podpis odběratele: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámky k odběratelské smlouvě: 
Právní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí novým občanským zákoníkem 
popřípadě dle obchodního zákona příslušných právních ustanoveních a neposlední řadě 
zákonem č. 127 /2005 sb. o elektronických komunikacích. 
UPOZORNĚNÍ: Jakákoliv úprava tohoto textu, zcizení či jiné neautorizované úpravy jsou 

přísně zakázány! 

http://www.xtro-data.com/

