
 
 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací a souvisejících služeb číslo:…………... 

1. Označení smluvních stran 
RowNet s.r.o. 
Sídlo: Věstonická 431/1, Praha 5, PSČ: 15521, IČ: 03300137, DIČ: CZ03300137 
Spisová značka C.229927, vedená Městským soudem v Praze 
Bankovní spojení: Fiobank, číslo účtu: 2900651692 Kód banky 2010 
Jednající / zastoupenou Tomášem Faitem a Ing. Petrem Šedivcem, jednateli 
(dále jen „Poskytovatel“) 

 
  a 
 

Jméno/Příjmení: ……………………………... Fakturační adresa (vyplnit pokud se liší) 

nar……………………………………………… ……………………………………………………. 
bytem: …………………………………………. ……………………………………………………. 
e-mail:………………………………………….. ……………………………………………………. 
tel:……………………………………………… ……………………………………………………. 
(dále jen „Zákazník“) 

 
2. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je: 

 
a) Závazek Poskytovatele poskytovat služby elektronických komunikací a související služby dle Všeobecných obchodních 
podmínek společnosti RowNet s.r.o. Veškeré technické i obchodní parametry poskytovaných služeb jsou specifikovány v 
jednotlivých objednávkách, přičemž pro každou službu (internet/iptv/) je vyhotovena samostatná objednávka. Odchylná 
ujednání v objednávkách mají přednost před ujednáními v této smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách, 
uvedených na stránkách poskytovatele (www.rownet.cz). 

 
b) Závazek zákazníka platit za zřízení a poskytování všech služeb ceny dle Ceníku Poskytovatele a plnit další povinnosti, ke 
kterým se zavazuje touto smlouvou, dalšími ujednáními v jednotlivých Objednávkách a Všeobecnými obchodními 
podmínkami Poskytovatele. 

 
3. Zvláštní ujednání 
Nebyla sjednána žádná zvláštní ujednání. 

 
4. Trvání a ukončení smlouvy 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. 

 
4.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
4.2 Jsou-li v Objednávkách na jednotlivé služby uvedeny jiné podmínky a termíny výpovědní lhůty, mají tyto přednost před 
ujednáním v této smlouvě. 

 
5. Závěrečná ustanovení 
Veškeré změny a dodatky Smlouvy musí být učiněny písemně a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Smlouva byla 
vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá Smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. Na důkaz 
souhlasu s obsahem této Smlouvy připojují Smluvní strany své podpisy. 
 
6. Nedílnou součástí smlouvy je dodatek s parametry poskytovaných služeb. 

 
 

V dne:  V dne:    
 
 

jednatelé Ing. Petr Šedivec a Tomáš Fait zákazník 
(v zastoupení) 
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