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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ  DATOVÝCH SLUŽEB
 

Klientské číslo
 
 
Smluvní strany: 
 

Poskytovatel: Brouzdal, s.r.o 
Sídlo: Lom 410, 277 41 Kly  
IČO:  28224108 
DIČ:  CZ28224108 
Bank. spojení: 490353369 / 5500 
Registrace: vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 133549

 
dále jen Poskytovatel 
 
 
a 
 
 
Fakturační adresa: 

Příjmení, jméno / Firma :   ................................
Ulice, číslo popisné / orientační :  ................................
PSČ, Město:  ................................................................
datum narození / číslo OP :  ................................
IČO :  ................................................................
DIČ :  ................................................................
Mobil :  ................................................................
E-mail :  ................................................................

 
Dosílací adresa: 

Obchodní název :  ................................................................
Ulice číslo popisné / orientační (provozovna): 
PSČ, Město (provozovna):   ................................

 
Místo instalace: 

Obchodní název :  ................................................................
Ulice číslo popisné / orientační (provozovna): 
PSČ, Město (provozovna):   ................................

 
dále jen Účastník  
 
spolu uzavírají tuto Smlouvu o poskytování datových služeb specifikovaných níže za podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách 
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Brouzdal, s.r.o. (dále jen VP)
Smlouvy. Právní aspekty neuvedené v této Smlouvě a ve 
 
Specifikace Služby: 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %, nestanoví-li zákon jinak.
 

Bezdrátové připojení: 
 5AC Lite ................................................................
 5AC Standart ................................................................
 5AC Plus ................................................................

 
Kabelové připojení – bytové domy: 
 Flat - Lite ................................................................
 Flat - Standart ................................................................
 Flat - Plus ................................................................

 
Jiný tarif: 
 ___________________ ................................
 
Veškeré parametry poskytovaných služeb jsou

 
Ostatní služby: 

 Veřejná IP adresa ................................................................
 
brána: ......................................................................................... maska 
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POSKYTOVÁNÍ  DATOVÝCH SLUŽEB

 
Klientské číslo (variabilní symbol) : .......................................... 

vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 133549 

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
Ulice číslo popisné / orientační (provozovna):   ................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
Ulice číslo popisné / orientační (provozovna):   ................................................................................................

................................................................................................................................

poskytování datových služeb specifikovaných níže za podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách 
dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Brouzdal, s.r.o. (dále jen VP)

mlouvě a ve VP s se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012., občanského

li zákon jinak. 

................................................. 123,97 Kč / měs. (150,- včetně DPH) 
.......................................... 247,93 Kč / měs. (300,- včetně DPH) 

................................................ 454,55 Kč / měs. (550,- včetně DPH) 

................................................ 123,97 Kč / měs. (150,- včetně DPH) 
......................................... 247,93 Kč / měs. (300,- včetně DPH) 

............................................... 495,87  Kč / měs. (600,- včetně DPH) 

......................................................... ______ Kč / měs. (___,- včetně DPH) 

poskytovaných služeb jsou uvedeny na webu Poskytovatele. 

..................................... 41,32 Kč / měs. (  50,- včetně DPH) 

brána: ......................................................................................... maska ........................................................................
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........................................................................  
...........................................................  

.............................................................  
.......................................................................  

.........................................................................  

.........................................................................  
.......................................................................  

.....................................................................  

......................................................  
...........................................................................  

........................................................................  

......................................................  
...........................................................................  

........................................................................  

poskytování datových služeb specifikovaných níže za podmínek uvedených ve Všeobecných podmínkách 
dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Brouzdal, s.r.o. (dále jen VP), které jsou nedílnou součástí této 

občanského zákoníku v platném znění. 

  
  
 

  
  
  

 

 

........................................................................ 
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Zkušební doba: od.......................... do ...........................
 
 
Přechod od jiného poskytovatele ................................... 
 
 
Zařízení pro připojení k internetu: 

 vlastní – majetek Účastníka 
 zakoupeno od Poskytovatele 
 zakoupeno od Poskytovatele na splátky (viz Dodatek smlouvy)
 kabelový rozvod (připojení v panelových domech)

 
Na zařízení dodané Poskytovatelem se nevztahuje záruka vzniklá živelnými pohromami. Mezi živelné pohromy se počítá i přepětí v
 
Další podmínky poskytování Služeb dle této Smlouvy :

 

 
Servisní podmínky poskytovaných Služeb: 

Kontaktní telefonní číslo pro hlášení případných poruch a problémů:
E-mail: helpdesk@brouzdal.cz 
Telefon: (+420) 739 445 487 (mimo servisní dobu pouze SMS)
Hot - line (technická podpora): V pracovní dny od 8:00 do 20:00 hodin 
 O víkendech a svátcích od 9:00 do 18:00 hodin
Úroveň dohledu služby: 7 dní / 24 hodin 
Maximální doba opravy poruchy: do 48 hodin od chvíle jejího nahlášení
Obvyklý termín rekonfigurace spoje: do 48 hodin
 
DNS servery: 172.20.0.2 a 172.20.0.5 
SMTP server: smtp.brouzdal.cz (pouze ze sítě Brouzdal, s.r.o. 

 
Při kontaktu a řešení případných problémů s provozem 
poslední šestičíslí klientského čísla Účastníka uvedeného v záhlaví této 
hlášení nebude brán zřetel. 
 
 
Cykly plateb:   Měsíčně 
  Čtvrtletně 
  Půlročně 
  Ročně 
  Složenkou (nelze měsíčně) 
  
  
 
 
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
 
 
 
Dne ................................. 
 
 
V Klích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................... 
 Poskytovatel 
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Zkušební doba: od.......................... do ........................... 

Přechod od jiného poskytovatele ................................... – první fakturované období ..................................... 

zakoupeno od Poskytovatele na splátky (viz Dodatek smlouvy) 
panelových domech) 

oskytovatelem se nevztahuje záruka vzniklá živelnými pohromami. Mezi živelné pohromy se počítá i přepětí v

uvy : 

číslo pro hlášení případných poruch a problémů: 

(mimo servisní dobu pouze SMS) 
V pracovní dny od 8:00 do 20:00 hodin  
O víkendech a svátcích od 9:00 do 18:00 hodin 

Maximální doba opravy poruchy: do 48 hodin od chvíle jejího nahlášení 
Obvyklý termín rekonfigurace spoje: do 48 hodin 

(pouze ze sítě Brouzdal, s.r.o. – server nevyžaduje ověření) 

ch problémů s provozem Služby (Hot – line) dle předmětu této Smlouvy je pro rychlou identifikaci 
uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Pro hlášení poruch platí pouze Hot

 Zasílání faktur:  Poštou (automatický
   Poštou (originální podpis)

   Elektronicky - e-mailem
   Nezasílat 

 Roční výpis:  Poštou - zpoplatněno 20,
   Elektronicky -  e-mailem
   Nezasílat 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 V ......................................... 

 .........................................................................
  Účastník 
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tel : 739 445 487 

oskytovatelem se nevztahuje záruka vzniklá živelnými pohromami. Mezi živelné pohromy se počítá i přepětí v elektrické síti. 

mlouvy je pro rychlou identifikaci Služby používáno 
mlouvy. Pro hlášení poruch platí pouze Hot-line podpora, na jiný způsob 

matický podpis) - zpoplatněno 20,- vč.DPH 
podpis) - zpoplatněno 20,- vč.DPH 

mailem 

zpoplatněno 20,- vč.DPH 
mailem 

......................................................................... 


