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Úprava minimální doby trvání smlouvy 
dodatek ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb 

Číslo smlouvy:  

Číslo zákazníka:  

 

I. Doba trvání smlouvy a její ukončení 
1. Tímto dodatkem se doba trvání Smlouvy upravuje na 24 měsíců / 48 měsíců (nehodící se bude vymazáno) a začíná běžet od 1. dne 
následující kalendářního měsíce od podpisu tohoto dodatku. Výpovědní lhůta je 1 kalendářní měsíc. Výpovědní lhůta začíná 1. dne 
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
2. Způsoby ukončení Smlouvy se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb. 
3. Smlouva uzavřená na dobu určitou se uplynutím sjednané doby automaticky mění na dobu neurčitou, pokud alespoň jedna smluvní 
strana písemně neoznámila druhé straně svou vůli Smlouvu ukončit v řádném termínu, minimálně však měsíc před uplynutím 
smluvené doby. 
4. V případě odstoupení Uživatelem od Smlouvy uzavřené na dobu určitou před uplynutím lhůty stanovené v článku I. odstavci 1. je 
Uživatel povinen doplatit na účet Poskytovatele částku ve výši 100% ceny z aktuálně vybraného tarifu, a to za období, které je 
počítáno od data předčasného ukončení Smlouvy ze strany Uživatele do data ukončení Smlouvy dle článku I. odstavci 1. 
5. Po ukončení Smlouvy je Uživatel povinen bezodkladně vrátit Poskytovateli vše, co je majetkem Poskytovatele. Veškeré 
pohledávky a závazky plynoucí ze Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení. 

II. Ujednání o změně 
1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně výše uvedených ujednání ve smlouvě. 
2. Tímto dodatkem se ruší veškeré dřívější ujednání co do rozsahu doby trvání smlouvy a jejího ukončení. Ostatní ujednání stanovené 
ve smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb a jejích příloh a dodatků se tímto dodatkem nemění. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Ani jedna strana Smlouvy, jejích příloh a dodatků není oprávněna vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany. 

2. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
3. Dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Chocni dne  

 

 

     

 za Poskytovatele  za Uživatele  

 


