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Shrnutí smlouvy  
(dále jen „shrnutí“) 

 
Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (čl.102 odst. 3 Kodexu pro elektronické 

komunikace)1 . 
 Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.  

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 
1. Služba a zřízení 

Služba Přístup do sítě Internet je službou elektronických komunikací – pevný přístup k internetu. Zahrnuje službu pevného 
přístupu k internetu na instalační adrese……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Služba spočívá ve zprostředkování přístupu účastníka k službám sítě Internet. Služba je založena na trvalém připojení do 
sítě Internet bez časového omezení a s možností stahovat a odesílat neomezený objem přenesených dat. 
 
        Za zřízení služby Přístupu k síti Internet účastník hradí jednorázově 1,-Kč. 
 

Účastníkovi je/není zapůjčeno zařízení: LiteBeam 5AC Gen2: MAC: ____________________,včetně originálního 
napájecího zdroje, v pořizovací ceně: __________ Kč. V případě ukončení služby je účastník povinen vrátit vypůjčené 
zařízení poskytovateli na vlastní náklady ve lhůtě do 14 dnů od ukončení smlouvy. Za vypůjčené zařízení účastník nese 
zodpovědnost za jeho zcizení, ztrátu či poškození, a to až do jeho doručení posyktovateli. V případě že účastník nevráti 
zařizení ve sjednané lhůtě, nebo zařízení bylo zcizeno ztraceno či poškozeno, má poskytovatel právo vyfakturovat 
zapůjčené zařízení v plné výši pořizovací ceny. 

  
Za příplatek si může účastník dokoupit službu „Přenosové služby pro televizní vysílání“ a přidělení veřejné IP adresy, tyto 

služby ale nejsou součástí základního balíčku služeb. 
 

2. Rychlost služby přístupu k internetu, prostředky nápravy a jiné služby: 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2015/21202 a příslušného všeobecného oprávnění Českého 

telekomunikačního úřadu splňuje služba tyto parametry:  

 

Požadovaný 

tarif 
Tarif 

Inzerovaná 

- maximální 

rychlost 

stahování 

(Mb/s) 

Běžně 

dostupná 

rychlost 

stahování 

(Mb/s) 

Minimální 

rychlost 

stahování 

(Mb/s) 

Inzerovaná 

- maximální 

rychlost 

odesílání 

(Mb/s) 

Běžně 

dostupná 

rychlost 

odesílání 

(Mb/s) 

Minimální 

rychlost 

odesílání 

(Mb/s) 

Cena 

Kč/měs. 

 „Vánek“ 10 8,5 4,5 5 3,25 1,75 250,- 

 „Orkán“ 20 17 9 10 6,5 3 340,- 

 „Tajfun“ 50 42,5 22,5 15 9 4,5 440,- 
Uvedené rychlosti jsou dle ISO/OSI modelu L4/TCP proti NIX. Běžně dostupná rychlost je dostupná minimálně po 95% dne. 

Pokles běžně dostupné rychlosti déle než 70 minut je považováno za velkou trvající odchylku, pokles po déle či rovno 3,5minut v 
časovém úseku 90minut je považováno za velkou opakující se odchylku.  

 

Minimální kvalita ostatních parametrů připojení a jiných služeb není nabízena. 
 

Prostředky nápravy pro spotřebitele, pokud dojde k spotřebitel k dispozici v případě trvalé nebo pravidelně se opakující 
odchylky skutečného výkonu služby přístup k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné parametry kvality služby:  

   A) reklamační řízení u poskytovatele služby  
 B) v případě nespokojenosti s vyřízením reklamace má spotřebitel možnost obrátit se na regulátora, Český 

telekomunikační úřad, www.ctu.cz 
 

Účastník se s poskytovatelem dohodnul na měsíčních  platnách za internet ve výši ……………za tarif………….. 
Účastník si přeje/nepřeje veřejnou IP adresu zpoplatněnou měsíční částkou ve výši………………………. 

RPInet.cz , Roman Philipp, Rumunská 180/5, 779 00 Olomouc – Neředín , IČ: 11187875, zapsaný u živnostenského odboru Magistrátu 
města Olomouce, firma podnikající v elektronických komunikacích dle zákona č. 127/2005 sb., osvědčení ČTÚ č.: 3489  
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Účastník si přeje/nepřeje zřídit službu IPTV – balíček……………………zpoplatněný měs. částkou ve výši……………. 
Celkem bude Účastník platit měsíčně částku ve výši…………………Kč za sjednané služby. 
 
Za zapůjčení instalovaného zařízení účastník nehradí měsíční ani jednorázovou platbu. 
 
3. Doba trvání, obnovení a ukončení  

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou bez časově určeného smluvního závazku s výpovědní lhůtou =30= dnů. 
Smlouvu lze zároveň ukončit do =14= dnů od jejího uzavření, co by odstoupení od smluvního vztahu uzavřeného mimo 
provozovnu poskytovatele. Přerušení a obnovení poskytované služby není zpoplatněno. 

 
4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 

Neposkytujeme žádné zvýhodněné služby ani jiné služby pro osoby se zdravotním postižením. 
 
5. Další důležité informace  

Účastník bere na vědomí, že musí užívat službu výhradně v souladu s všeobecnými podmínkami, provozním řádem 
a platnými právními předpis.  

Výslovně upozorňujeme, že veškeré dokumenty jsou k dispozici na www.rpinet.cz/tarify-a-ceny/dokumenty a je 
nutné stáhnout pro účely dokumentace a pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě.  
 

 
V Olomouci dne ………………………………….. 
 
  

 
 
 
 ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------  

 (Za poskytovatele) (Za Účastníka 

http://www.rpinet.cz/tarify-a-ceny/dokumenty

