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Smluvní strany 

Provozovatel 

 

 

 

 

 

 

zastoupená panem Ing. Markem Chlustinou na jedné straně 

a uživatelem služby Internet B1net 

 

Uživatel 

 

 

 

 

 

 

 

na straně druhé  

 

uzavírají tuto smlouvu o připojení ke službě Internet B1net a telefonní službě VOIP 

 

Provozovatel se zavazuje za podmínek, uvedených v této smlouvě poskytovat uživateli službu 

k přístupu k internetu a uživatel se zavazuje za poskytování této služby níže specifikované zaplatit 

vyúčtovanou sjednanou cenu služby. 

 

 

Služba přístupu k internetu:  ANO  /  NE 

Tarif : __________________     Cena: _____ Kč vč. DPH / měsíc 

 

Maximální/inzerovaná rychlost stahování (download): 

Maximální/inzerovaná rychlost odesílání (upload): 

Běžně dostupná rychlost stahování (download):  

Běžně dostupná rychlost odesílání (upload):  

Minimální rychlost stahování (download):  

Minimální rychlost odesílání (upload):  

Agregace: 

 

Rychlost může být ovlivněna aktuálním vytížením sítě, koncovým zařízením nebo WiFi připojením 

prostřednictvím bezdrátového routeru, nebo souběžným využíváním jiné služby elektronických 

komunikací, popřípadě obsah cílového požadavku uživatele. Rychlost je sdílena s ostatními 

účastníky sítě s definovanou agregací. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi 

koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní 

vrstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.  

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo odesílání 

(upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k 
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Adresa přípojky:______________________________ 

Fakturační adresa:_____________________________ 

Telefon: 
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internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP 

propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.  

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání dat se považuje 

taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti 

odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné 

rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.  

Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a 

přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby 

(rychlost připojení) probíhá na L4 vrstvě.  

V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo vkládání dat, má účastník 

právo službu reklamovat. 

 

Telefonní služba VOIP:    ANO  /  NE 

 

Přijímací zařízení ve vlastnictví poskytovatele:   ANO / NE  

 

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

 

Podmínky smluvního vztahu se řídí Všeobecnými podmínkami poskytování veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací sítě Blnet, http://www.b1net.cz/pic/B1net_VOP.pdf. 

 

Předávací protokol viz. Příloha 1 

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost a každá strana 

obdrží o jednom z nich. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Účastník prohlašuje, že: 

a) se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, ceníkem Poskytovatele, Zásadami ochrany soukromí spotřebitelů (dále jen "Zásady") a s 

Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací sítě B1net (dále jen "Podmínky") ve 

znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.b1net.cz, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy 

b) bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje, které mu při uzavírání a kdykoli za trvání Smlouvy předá 

nebo jakkoli jinak zpřístupní, a to v souladu s čl. 3 Podmínek a Zásadami 

c) byl seznámen s podmínkami poskytnutí zařízení nezbytných pro příjem objednaných služeb 

d) byl seznámen s možností odstoupit od této Smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele, a to do 

14 dnů ode dne poskytnutí písemné informace o obsahu Smlouvy 

e) souhlasí a bere na vědomí, že tato smlouva mění a doplňuje veškerá práva a povinnosti založená dříve uzavřenou smlouvou mezi 

Účastníkem a Poskytovatelem ke stejnému místu instalace 

f) se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle ceníku, pokud nevrátí pronajaté Přijímací zařízení včas a v pořádku (7.4 a 7.5 Podmínek) 

g) pokud je některé ustanovení v rozporu s Všeobecnými smluvními podmínkami, platí ujednání uvedené v této smlouvě 

Datum: 

Místo:  

Provozovatel: 

Datum: 

Místo:  

Uživatel: 
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