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Smlouva o pronájmu okruhu číslo ............................ 
 

 
 
KONCOVÝ (TERMINAČNÍ) BOD A  
Název / Jméno Příjmení: --- 
Adresa instalace: --- 
Kontaktní osoba: --- tel. --- e-mail: --- 
Datové rozhraní: Ethernet 100base-T 
 
KONCOVÝ (TERMINAČNÍ) BOD B  
Název / Jméno Příjmení: --- 
Adresa instalace: --- 
Kontaktní osoba: --- tel. --- e-mail: --- 
Datové rozhraní: Ethernet 100base-T 
 
PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat účastníkovi službu pronájem okruhu dle níže uvedených parametrů a za podmínek popsaných ve 
Všeobecných podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací Diadema Internet s.r.o., Provozních podmínkách služby pronájem okruhů (dále jen podmínky) a 
závazek účastníka za tyto služby platit úhradu dle této smlouvy, podmínek a ceníků.  
 
Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

 Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Diadema Internet s.r.o. v aktuálním znění 

 Provozní podmínky služby pronájem okruhů v aktuálním znění 
 
Úplné znění podmínek je k dispozici na www stránkách poskytovatele na adrese http://www.diadema.cz 
 
PARAMETRY SLUŽBY A CENY  
 
Kapacita   okruhu: xx  Mbps  (povinné) Instalační   poplatek: xxx Kč (povinné) 
 
Dostupnost služby:     97% (povinné) Měsíční   poplatek: xxx Kč (povinné)  
 
Zvláštní   ujednání: --- 
 
PLATNOST SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY  
Smlouva uzavřena na dobu: neurčitou Způsob úhrady: Bankovním převodem 
Minimální doba užívání služby: xx měsíců Výpovědní lhůta: 3 měsíce 
Zvláštní   ujednání: ---   
 
  
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
V případě ukončení smlouvy nebo některé služby dříve, než uplyne minimální doba užívání některé služby, má poskytovatel právo účtovat účastníkovi jednorázový poplatek 
rovný součtu měsíčních poplatků zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání služby, a to ode dne následujícího po dni, v němž došlo k ukončení smlouvy nebo 
některé služby, do konce sjednané minimální doby užívání služby. Smlouva se stává řádně uzavřenou a platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem zřízení služby. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží 
účastník. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 
  
  
 
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA  
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet účastníka. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických 
komunikací společnosti Diadema Internet s.r.o., Provozními podmínkami služby pronájem okruhů, se kterými souhlasím, které se tímto zavazuji dodržovat a které tímto beru 
na vědomí. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Diadema Internet s.r.o., a to k účelu, 
po dobu, za použití prostředků a způsobů zpracování dle dokumentu: Ochrana osobních údajů v Diadema Internet s.r.o., se kterým jsem se seznámil na internetových 
stránkách společnosti Diadema Internet s.r.o. 
 
 
Smlouva uzavřena dne: ……………………………...    Za poskytovatele: ………………    Za uživatele……………………………..………. 

           ředitel odd. datových služeb 
 
 
 
 

 
Diadema Internet s.r.o. 
Morseova 1126/5 
301 00 Plzeň 
zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni 
oddíl C, vložka 24294 
 
IČ: 29093961, DIČ: CZ29093961 
číslo účtu 2220940001/5500 
 
zastoupení: Pavel Smolík 
ředitel odd. datových služeb 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
Kontaktní údaje a technická podpora 
Telefon: 377 421 863 
E-mail: internet@diadema.cz 
Web: www.internet.diadema.cz 
 
Telefonická hot line (pracovní dny 8:00 – 17:00) 
603 484 742 
Mimo pracovní dobu záznamník nebo SMS 
 

   

 

  

 
Příjmení a jméno (obchodní jméno právnické osoby) 

…………………………………………………………………………………………………...…………. 

Adresa trvalého bydliště (sídlo společnosti) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo (IČ společnosti) 

……………………………………………………………………………….…………………………… 

Kontaktní údaje (telefon, e-mail) 

……………………………………………………………………………….…………………………… 

(dále jen „účastník“)                     zasílat vyúčtování služeb e-mailem 

a 

 

Kód: 

http://www.diadema.cz/
http://www.internet.diadema.cz/

