
Mezisoučet: Kč 

DPH - 21%: Kč 

Celkem k úhradě měsíčně: Kč 

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb 
 

Číslo smlouvy ………………………….. 
 

uzavřená dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Poskytovatel: 
 

AP sobol - internet connectivity s.r.o.  
Prokopa Velikého 650/7 
Ostrava - Vítkovice 70300 

 
IČO: 29442443 
DIČ: CZ29442443 

 

Zákazník: 

Jméno……………………………. 
Adresa ………………. ………… 
Město, PSČ…………………….. 
Rodné číslo: …………………………. 

 
 
 

Název služby bez DPH DPH % DPH Celkem 
 

Internetové připojení 

………………………………. 

 
Kč 21% Kč Kč 

 
 

 
 

 

tarif AC50 AC100 AC300 OPTI100 OPTI200 OPTI300 OPTI500 OPTI1000 
rychlost 
maximální 

50/50 100/100 300/300 100/100 200/200 300/300 500/500 1000/1000 

běžně 
dostupná 

37,5/37,5 75/75 225/225 75/75 150/150 225/225 375/375 750/750 

minimální 15/15 30/30 90/90 30/30 60/60 90/90 150/150 300/300 
 
Rychlosti v jednotkách Mbit/s 

 
Nastavení poštovního servru: 

 
SMTP servr: smtp.apsobol.com 

Bankovní účet: 5078000257 / 5500 

Variabilní symbol: 

Datum uzavření: 
 
Závazek do: bez závazku 



Historii plateb a podrobnosti k vaší službě naleznete na internetových stránkách muj.apsobol.com 

Zákazník svým podpisem prohlašuje, že: 

 se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, ceníkem Poskytovatele, Zásadami ochrany soukromí 
spotřebitelů a s Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací společnosti AP sobol – internet connectivity s.r.o. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy 
a zveřejněných na www.apsobol.com, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy 

 
 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 se smluvními podmínkami 
 

 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. 

 
 je povinen informovat Poskytovatele o každé změně údajů uvedených ve Smlouvě (zejm. adresy, 

telefonního čísla, emailu a údajů důležitých pro platbu poplatků za služby atd.) a to zpravidla předem, 
nejpozději však do 7 dnů od data změny. Na změny, o kterých nebude Poskytovatel v souladu se 
Smlouvou informován, nemůže a nebude Poskytovatel brát ohled. 

 
 
 
 
 

za AP sobol - internet connectivity s.r.o. klient: 
 
 
 
 

………………………………………….. ………………………………………….. 
 
 

Datum:…………………………………… Datum:…………………………………… 


