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Vypracoval:  Nahrazuje smlouvu:  Smlouva č.:  

 

Smluvní strany 
Poskytovatel Zákazník 
Název firmy: Golden Support s.r.o. Název firmy:  
Sídlo: Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 Sídlo:  
Zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 222936 
Zapsaný v OR:  

IČ, DIČ: 02713799, CZ02713799 IČ, DIČ:  
Zastupuje: Mgr. Jan Korol Zastupuje:  
Zasílací adresa: Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 Zasílací adresa:  
Kontakty Poskytovatel Kontakty Zákazník 
Obchod: Mgr. Jan Korol, 725 575 136,jan.korol@goldensupport.eu  Obchod:  
Podpora: Ing. Ondrej Ryneš, 603 565 678,ondrej.rynes@gmail.com  Podpora:  
 

Předmět smlouvy – rekapitulace poskytovaných služeb a objednávka změn 
ID služby Popis služby Přípojný bod IP adresa Počet Cena / ks Cena celkem 
       
 

CENA CELKEM bez DPH MĚSÍČNĚ  
ID Služby Popis Služby Stav* Počet Cena / ks Cena celkem 
      
      
 

CELKEM CENA JEDNORÁZOVĚ bez DPH  
*) N-nový, R-běžící, Ux-změna (upgrade), kde x=T-technická, x=O-obchodní, x=TO-technická i obchodní, x=C-zrušení  
Instalační adresa 
Adresa Další informace (tlf. číslo, místo instalace, apod.)  
  
 
Změny oproti standardním ujednáním, popis sjednaných změn 
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Provozní podmínky 

Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 
 
Maximální rychlost služby: Maximální ́ rychlost služby je rychlost odpovídající stahování (download) a 
vkládaní (upload) dat, která́ odpovídá́ přenosovým možnostem technologie použité́ při poskytování služby v 
kombinaci s fyzikálními vlastnostmi přípojného vedení a koncového bodu služby. Maximální rychlost služby 
představuje teoretické́ maximum rychlosti pro výběr poskytované́ služby a může se v průběhu časů měnit 
zejména v závislosti na změnách fyzikálních vlastností přípojného vedení. 
Maximální rychlost v okamžiku uzavření Smlouvy je xxx Mbps. 
 
Inzerovaná rychlost služby: Inzerovaná rychlost služby je rychlost odpovídající maximální rychlosti 
stahování (download) a vkládaní (upload) dat uvedené́ v parametrech varianty služby, kterou si zákazník 
zvolil při uzavření Smlouvy/ zaslání objednávky. 
Inzerovaná́ rychlost služby je menší nebo rovna Maximální rychlosti služby a je xxx Mbps. 
 
Běžně dostupná́ rychlost služby: Běžně dostupná́ rychlost služby je rychlost odpovídající stahování 
(download) a vkládaní (upload) dat, jejíž̌ hodnotu může zákazník předpokládat a reálné̌ dosahovat v době̌, 
kdy danou službu používá. Není-li ve Smlouvě̌/objednávce uvedeno jinak, odpovídá́ hodnota běžně 
dostupné́ rychlosti služby alespoň 60 % hodnoty Inzerované́ rychlosti služby a je dostupná́ v 95 % času 
během jednoho kalendářního dne.  
 
Minimální rychlost služby: Minimální rychlostí služby se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) 
nebo vkládání (upload) dat, kterou se Poskytovatel zavazuje zákazníkovi poskytnout. Není-li ve 
Smlouvě̌/objednávce uvedeno jinak, odpovídá́ hodnota minimální ́ rychlosti služby alespoň̌ 30 % hodnoty 
Inzerované́ rychlosti služby. 
 
Velká trvající odchylka: Za velkou trvající odchylku od Běžně dostupné́ rychlosti stahování (download) 
nebo vkládaní (upload) dat se považuje taková́ odchylka, která́ vytváří souvislý́ pokles výkonu služby, tj. 
pokles Skutečně̌ dosahované rychlosti pod hodnotu Běžně dostupné́ rychlosti v intervalu delším než̌ 70 
minut.  
 
Velká opakující se odchylka: Za velkou opakující se odchylku od Běžně dostupné́ rychlosti stahování 
(download) nebo vkládaní (upload) dat se považuje taková́ odchylka, při které́ dojde alespoň̌ ke třem 
poklesům Skutečně̌ dosahované́ rychlosti pod hodnotu Běžně dostupné́ rychlosti v intervalu delším nebo 
rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. 
 

Obchodní parametry a ostatní ujednání 
Sjednaný měsíční závazek  
Sjednané SLA a servisní profil  
Doba platnosti Smlouvy  
Termín zřízení / změny Služby  
Služby a ceny Smluvní ceny, ostatní nesjednané ceny dle platného Ceníku služeb. 
Nedílnou součástí Smlouvy je Ceník a Všeobecné obchodní podmínky. Je-li součástí dodávky telekomunikační infrastruktura, je přílohou 
Konfigurace uživatelů, pro Internet pak Souhlas majitele objektu s instalací. Kontakty jsou platné ke dni podpisu Smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že kontaktní osoby mohou měnit jednostranným oznámením této skutečnosti druhé straně prostřednictvím některé z pověřených osob. 
x Zákazník prohlašuje, že je oprávněn instalovat potřebná zařízení, na základě souhlasu majitele nemovitosti, nebo je majitelem nemovitosti. 
X  
 
Za Poskytovatele Za Zákazníka 
V  Dne  V  Dne  
  

Jméno a příjmení Mgr. Jan Korol Jméno a příjmení  
Funkce jednatel Funkce  


