
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ    

SLUŽEB SÍTĚ INTERNET      
 
číslo smlouvy: 

 
Poskytovatel: 
ACT Plus s.r.o., se sídlem Opočenská 531, 518 01 Dobruška 
IČO: 25293010, DIČ: CZ25293010, bankovní spojení ČS spořitelna a.s., číslo účtu: 000000-1246232359/0800 
Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13529 od 14.9.1998 
 
a 
 
Uživatel 

Jméno / Firma  Rodné číslo / IČO:  

Adresa (ulice, čp):  DIČ:  

PSČ, město:  Kontaktní telefon:  

Odpovědná osoba:  e-mail:  

Dodací adresa, je-li 
odlišná od fakturační: 

   

Bankovní spojení:  Způsob platby (měsíčně, 
čtvrtletně, ročně) 

 

Poskytovatel a Uživatel uzavírají tuto smlouvu na poskytování telekomunikačních služeb. Právní vztahy v této smlouvě neupravené, 
ale z ní vyplývající se řídí českými právními předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem, popř. obchodním zákoníkem a 
příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích v platném znění. 
 
1. Služba internet 

 
2. Digitální televize 

 
3. Kontaktní Informace pro hlášení poruch 

Telefon: +420 77 716 709, 7775 717002,775 717001 

E-mail: info@actplus.cz                                                                           www.actplus.cz 

V případě problémů s připojením nejprve odpojte Vaše koncové zařízení od napájení 230V na 30 sekund a znovu zapojte. 

 
4. Délka závazku využívání služeb 
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každý z účastníků je oprávněn smlouvu písemně (popř. e-mailem s potvrzením přijetí) 
vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena 
druhému účastníkovi smlouvy. 
 
5. Závěrečná ustanovení 
Vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku a Všeobecnými podmínkami o poskytování 
telekomunikačních služeb společnosti ACT Plus s.r.o., které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží Uživatel a Poskytovatel. Uzavírá-li tuto smlouvu 
za Poskytovatele autorizovaný zástupce, bude sepsáno třetí vyhotovení, které obdrží autorizovaný zástupce.  
 
6. Prohlášení Uživatele  
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet Uživatele. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů společnosti ACT Plus s.r.o., a to k účelu, po dobu 
za použití prostředků a způsobu zpracování dle dokumentu Ochrana osobních údajů, se kterým jsem se seznámil na internetových 
stránkách www.actplus.cz. 
 
Poskytovatel       Uživatel 

 
 
Podpis, razítko ……………………………………………… 
 
V Dobrušce  dne ……………………. 

 
 
Podpis, popř. razítko………………………………………….. 
 
V ………………………... dne ………………. 

Název služby (tarif)  Kč měsíčně včetně DPH  

Veřejná IP adresa:  Kč měsíčně včetně DPH  

Jiné telekomunikační služby:  Kč měsíčně včetně DPH  

Zapůjčené zařízení:  Vlastní zařízení:  

Charakter a parametry Služby jsou uvedené ve Specifikaci Služby internet, která je nedílnou součástí této Smlouvy 

Název služby   Kč měsíčně včetně DPH  

Název služby  Kč měsíčně včetně DPH  

Název služby  Kč měsíčně včetně DPH  

Charakter a parametry Služby jsou uvedené ve Specifikaci Služby internet, která je nedílnou součástí této Smlouvy 


