
      SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
    (dále jen „smlouva“) 
 

mezi 
CENTEL s.r.o. se sídlem: Štítného 105/6, Praha 3, 130 00, IČO: 28219881, DIČ: CZ28219881, společnost s ručením omezeným 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 133353 (dále jen „poskytovatel“) na 
straně jedné a 
 
Uživatelem - trvalé bydliště / sídlo společnosti              VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM 
Titul Jméno a příjmení / Název společnosti Datum narození / IČO Číslo OP ( PAS ) / DIČ 
    

Ulice a č.p. / č. orient. Město PSČ Podlaží 
    

E-mail Telefon / Mobil Číslo smlouvy 
  

2022 / 

Doručovací adresa - není-li totožná s trvalým bydlištěm uživatele 
Titul Jméno a příjmení / Název společnosti 
  

Ulice a č.p. / č. orient. Město PSČ 
   

Adresa instalace - není-li totožná s trvalým bydlištěm uživatele 
Ulice a č.p. / č. orient. Město PSČ Podlaží 
    

(dále jen „uživatel“) společně na straně druhé. 
 
Předmět smlouvy  
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat uživateli služby elektronických komunikací specifikované níže v této 
smlouvě, které spolu se všeobecnými podmínkami (dále také „VP“) tvoří její nedílnou součást.Uživatel se zavazuje za tyto služby 
platit ve prospěch poskytovatele cenu v souladu s Ceníkem telekomunikačních služeb poskytovatele (dále jen „Ceník“) platným 
ke dni poskytnutí služby, který je též nedílnou součástí této smlouvy, popř. s cenovou specifikací stanovenou a odsouhlasenou 
oběma smluvními stranami v dodatku k této smlouvě, pokud se obě smluvní strany dohodly na ceně odlišné od ceny platné dle 
ceníku.  
Podmínky poskytování služby  
Uživatel tímto bere na vědomí, že se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy platnými ČR, a to zejména:  
- Zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), ve znění pozdějších změn a doplňků  
- Zákon č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších změn a doplňků  
- Zákon č. 127/2005 Sb., (Zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších změn a doplňků 
 
Specifikace poskytovaných služeb - Ceník          
              OZNAČTE KŘIŽKEM 

Tarif - bezdrátové připojení home6G-35 home6G-75 Home6G-150 

Maximální rychlost v Mbps 35Mbps/10Mbps 75Mbps/20Mbps 300Mbps/40Mbps 

CENA BEZ DPH/měsíc/závazek 299,-Kč / 24** 399,-Kč / 24** 499,-Kč / 24** 

 ���� 
 

���� 
 

���� 
 

Tarif - optické připojení homeFTTH-75M homeFTTH-150M homeFTTH-MAX 

Maximální rychlost v Mbps 75Mbps/75Mbps 150Mbps/150Mbps 500Mbps/150Mbps 

CENA BEZ DPH/měsíc/závazek 299,-Kč / 24** 399,-Kč / 24** 499,-Kč / 24** 

 
���� 

 

���� 
 

���� 
 

Tarif - přístup k digitální TV MINI STANDART MAX 

Počet TV kanálů 68 kanálů + 15 v HD 95 kanálů + 19 v HD 106 kanálů + 28 v HD 

CENA BEZ DPH/měsíc/závazek 99,-Kč / 24** 399,-Kč / 24** 599,-Kč / 24** 

 ���� 
 

���� 
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Příplatkové služby Veřejná IP adresa Zajištění pro předčasné 
vypovězení smlouvy 

Papírová faktura 

Popis služby 
Veřejná IP adresa k vašemu 

připojení 

Měsíční poplatek, který vám 
umožní kdykoli vypovědět 

smlouvu 

Zasílání papírové faktury 
poštou 

CENA BEZ DPH/měsíc 49,-Kč 39,-Kč* 25,-Kč 

 ���� 
 

���� 
 

����    
 

- Běžně dostupná rychlost odpovídá 60 % hodnoty rychlosti maximální. 
- Minimální rychlost odpovídá 30 % hodnoty rychlosti maximální. 
- Technické parametry služeb elektronických komunikací jsou k dispozici na www.centel.cz sekce Internet/Ke stažení 

 
                   Celkem za služby měsíčně bez DPH v Kč 

 

 
Účinnost smlouvy - označte křížkem dle tarifu 

 ����  - Tato smlouva se sjednává na dobu určitou v trvání 24 měsíců, po této době se smlouva automaticky stává smlouvou        
uzavřenou na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou.  

���� - Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, bez výpovědní lhůty. Smlouva bude ukončena k poslednímu kalendářnímu dni 
v měsíci, kdy byla doručena její písemná výpověď.  
 
Parametry připojení 

Typ připojení: BEZDRÁTOVÉ ����   OPTICKÉ ����    METALICKÉ ���� 
 

Přidělené IP adresy:  

Maska sítě: 255.255.255. 

Defaultní gateway:  

DNS servery: 172.16.128.18 a 172.16.129.18 

Server pro odesílaní pošty: smtp.centel.cz 

HESLO k WIFI routeru:  

 
Vysvětlení pojmů 
 „rychlost“ download/upload v Mbps je maximální možná dosažitelná rychlost připojení, je odvislá od aktuálních podmínek a není 
100% garantována.  
Tento ceník je platný od 1.1.2022, veškeré ceny jsou bez DPH v CZK, cena je konečná, k ceně se nepřipočítávají žádné další 
poplatky jako u ostatních operátorů.  
* cena bez DPH za měsíc, bez výpovědní lhůty.  
** cena bez DPH za měsíc, při závazku na 24 měsíců a zřízení nového připojení. 
Závěrečná ustanovení 
Smluvní strany prohlašují, že předmět závazku je v této smlouvě ve znění jejích dodatků a příloh vymezen dostatečným 
způsobem. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva ve 
znění jejích dodatků a příloh odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Tato smlouva se uzavírá 
ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. 
Poskytovatel může v případě hrubého porušení „VP“ od smlouvy odstoupit do 10 dnů od odeslání písemného varování uživateli o 
porušení „VP“. 
Bude-li uživatel v prodlení po splatnosti faktur déle jak 30 dnů, bere uživatel na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je 
oprávněn zplnomocnit třetí osobu k vymáhání dlužné částky, a zároveň pro účely zahájení mimosoudního vymáhání se sjednává 
jednorázová smluvní pokuta ve výši 25% z celkové dlužné částky, nejméně však 1.200 Kč. 
Bude-li uživatel v prodlení po splatnosti faktur déle jak 40 dnů, bere uživatel na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je 
oprávněn zplnomocnit třetí osobu k realizaci tzv. inspektorského výjezdu (osobní návštěva uživatele), a zároveň pro účely 
úhrady nákladů spojené s výjezdem sjednává jednorázovou pokutu ve výši 1.600,- Kč. 
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě omezení služeb pro neplacení, bude uživateli naúčtována jednorázová 
smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za opětovné zprovoznění služeb. 
Bude-li uživatel v prodlení po splatnosti faktur déle jak 30 dnů, bere uživatel na vědomí a souhlasí s tím, že bude uživateli 
naúčtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 150,- Kč za odeslání písemné upomínky. 
Poskytovatelem převzatého televizního vysílání je společnosti 4NET.TV services s.r.o., která je jako provozovatel převzatého R a 
TV vysílání registrována Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn.: 2015/281/SMU/4ne ze dne 14. 4. 2015. 
Společnost 4NET.TV services s.r.o. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy. 
Nedílnou součástí této smlouvy ve znění jejích dodatků jsou „VP“ a „Ceník“. 
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Předání služby - označte křížkem 

���� - Uživatel tímto potvrzuje, že zvolená služba byla řádně zprovozněna a otestována. 

���� - Uživatel tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

���� - Uživatel tímto potvrzuje, že si přečetl shrnutí smlouvy a souhlasí s jejich obsahem.  

���� - Uživatel tímto potvrzuje, že si přečetl všeobecné podmínky a souhlasí s jejich obsahem.  

���� - Uživatel tímto potvrzuje, že souhlasí se zasíláním vyúčtování elektronickou poštou na email uživatele. 
 
 

Datum: 

 

Datum: 

  

Podpis uživatele Podpis poskytovatele  Podpis zmocněného technika 

Jméno: Josef Petrýdes, jednatel  

 

Technická podpora a kontakty: 

E-mail: pomoc@centel.cz 

Telefon: 

nové připojení Horní Počáply: +420 602 229 660 

nové připojení ostatní lokality: +420 724 313 025 

závady: +420 602 229 660 

 

Jak správně platit za poskytované služby: 

VKLAD NA BANKOVNÍ ÚČET 
Číslo účtu: 2932307001/5500 - Raiffeisenbank a.s.  
Částka k úhradě: najdete v emailu s výzvou k platbě 
Variabilní symbol: najdete v emailu s výzvou k platbě, mění se každý měsíc 
Konstantní symbol: 0308 
 
JEDNORÁZOVÝ PŘEVOD NA BANKOVNÍ ÚČET 
Číslo účtu: 2932307001/5500 - Raiffeisenbank a.s.  
Částka k úhradě: najdete v emailu s výzvou k platbě 
Variabilní symbol: najdete v emailu s výzvou k platbě, mění se každý měsíc 
Konstantní symbol: 0308 
 
TRVALÝ PŘÍKAZ PŘEVODU NA BANKOVNÍ ÚČET 
Číslo účtu: 2932307001/5500 - Raiffeisenbank a.s.  
Částka k úhradě: najdete v emailu s výzvou k platbě 
Variabilní symbol:  číslo zákazníka - najdete v emailu s výzvou k platbě 
Konstantní symbol: 0308 
POZOR - platby se špatným variabilním symbolem nebudou zaúčtovány ! 
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