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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ  TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 
                                                                                               

                Číslo smlouvy:                              Číslo zákazníka:  
 
                           uzavřená mezi smluvními stranami: 
1.   RYWA s.r.o. 
Provozovna: Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno, IČ: 07092644, DIČ: CZ07092644 
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s., číslo účtu: 2701441318 / 2010 
zastoupená jednatelem Bc. Liborem Vajglem 
      dále jen „poskytovatel“ na straně jedné 
a 
 

2.  
 Jméno/firma:  
 Ulice:  
 Číslo popisné:  
 PSČ:  
 Město (obec):  
 Rodné číslo/IČ:  
 
dále jen „zákazník“ na straně druhé 
 
I. Předmět smlouvy 
 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi telekomunikační služby, specifikované v článku 2. 
této smlouvy. Zákazník se zavazuje platit za poskytnuté služby dohodnutou cenu, uvedenou v článku č. 
2 této smlouvy.  
 

II. Specifikace služby 
 

Typ Služby  
Adresa instalace:  
Ulice:  
Město (obec):  
PSČ:  
Cena / měsíc vč. DPH  

 
Typ Služby   
Adresa instalace:  
Město (obec):  
Ulice:  
PSČ:  
Cena / měsíc vč. DPH  
Balíčky   

 
Zákazník a poskytovatel se dohodli na níže označených podmínkách smlouvy: 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů, která počíná běžet od prvního 
dne, který následuje po datu podání výpovědi. Minimální doba užívání služby je stanovena na 15 
měsíců.  
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III. Platební podmínky 

 
Zákazník se zavazuje platit za poskytování služeb ceny uvedené v článku 2. této smlouvy. Cena bude 
uhrazena bankovním převodem na shora uvedený účet poskytovatele, a to na základě faktury, kterou 
vystaví poskytovatel. Faktura za všechny služby poskytované v rámci této smlouvy bude 
poskytovatelem vystavena do 15 dnů měsíce následujícího, se splatností 15 dnů.  
 
IV. Ostatní ujednání a doplňkové služby 
Linka pro hlášení poruch: 515 536 300, 777 153 265 

Poskytování služby je zahájeno dnem:  

Žádám o zasílání měsíčních faktur na tento e-mail:   

Zvláštní slevy a propagační nabídky: 
 
V. Prohlášení zákazníka 
 
Jako zákazník jsem zkontroloval všechny výše uvedené údaje a souhlasím s podmínkami smlouvy a Všeobecnými obchodními 
podmínkami pro poskytování telekomunikačních služeb. Souhlasím s tím, aby společnost RyWa s.r.o. zpracovávala moje 
osobní údaje, uvedené v této smlouvě, za účelem evidence svých zákazníků. Tento souhlas uděluji ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že své údaje poskytuji dobrovolně a jsem poučen o oprávnění odmítnout 
poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy není můj souhlas pro plnění ujednání z této smlouvy nezbytný.  Na důkaz toho 
připojuji svůj podpis.  
 
Beru na vědomí, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování telekomunikačních 
služeb, obsahující náležitosti ve smyslu ust. § 63 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, a dále Ceník služeb a Reklamační řád společnosti Rywa s.r.o., dostupné na adrese www.rywasoft.net a 
v sídle poskytovatele. Prohlašuji, že jsem se s těmito dokumenty seznámil a souhlasím s jejich obsahem. 
 
Uživatel tímto zmocňuje společnost RYWA s.r.o., provozovna: Křižíkova 2697/70, 612 00 Brno, IČ: 07092644, DIČ: 
CZ07092644, aby Uživatele zastupoval při právním jednání spočívajícím v provedení objednávky služby televizního a 
rozhlasového vysílání v dohodnutém rozsahu u společnosti sledovanitv.cz s.r.o., IČpod: 01607910, a v souvislosti s provedením 
této objednávky vyjádřil za Uživatele souhlas s podmínkami využívání služby a potvrdil seznámení se se samostatnými 
smluvními ujednáními, jakož i učinil všechna další jednání, která jsou k tomuto potřebná. 
 
 
 VI. Prohlášení dodavatele 
 
Dodavatel sjednaných služeb se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal v souvislosti s plněním 
smlouvy a které podléhají ochraně osobních údajů.  Dodavatel je vázán povinností mlčenlivosti po dobu trvání smlouvy, a 
také po jejím skončení. Dodavatel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizačních opatření pro ochranu údajů 
poskytnutých zákazníkem a že zpracování osobních údajů je tak prováděno v souladu s evropským nařízením GDPR. 
 
 

                                                                               
 V Brně dne: ………………………     ……………………. 
 zákazník                                                    RYWA s.r.o.  


