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POSKYTOVATEL 
WIA spol. s r. o. se sídlem Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1 
IČ: 26703297, DIČ: CZ26703297, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C vložka 88450 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 818279001 / 5500, Tel.: +420 225 372 055 (zák. linka), +420 211 151 211 (obchodní oddělení), email: sales@wia.cz 
zastoupená oprávněným zástupcem Jméno Příjmení obchodníka WIA 

ÚČASTNÍK (SMLUVNÍ UŽIVATEL) - PODNIKATEL (PODNIKAJÍCÍ PRÁVNICKÁ OSOBA/PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA) 
Obchodní firma / Jméno Příjmení:            

Sídlo:       

Kontaktní adresa: 
(je-li odlišná od sídla)       

Adresa instalace: 
(je-li odlišná od sídla)       

IČ:       DIČ:       Sp. zn.:       

Email pro fakturaci:       tel.:       

Oprávněný zástupce:        tel.       email:       

Pověřený zástupce:        tel.       email:       

Kontaktní osoba:        tel.       email:       

PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat účastníkovi službu WIA Fiber dle níže uvedených parametrů a za podmínek popsaných ve Všeobecných 
podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací WIA, Provozních podmínkách poskytování služeb WIA Fiber, Provozních podmínkách poskytování služeb 
WIA TV a Provozních podmínkách služby SIPY (dále jen podmínky) a závazek účastníka za tyto služby platit úhradu dle této smlouvy, podmínek a ceníku. Nedílnou 
součástí smlouvy jsou:  

• Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti WIA spol. s r.o. v aktuálním znění, 
• Provozní podmínky poskytování služeb WIA Fiber v aktuálním znění, 
• Provozní podmínky poskytování služeb WIA TV v aktuálním znění, 
• Provozní podmínky služby SIPY v aktuálním znění, 
• Aktuální Ceník služeb WIA Fiber a aktuální Ceník administrativních poplatků.  

Úplné aktuální znění podmínek je k dispozici na www stránkách poskytovatele na adrese http://www.wia.cz v sekci dokumenty. Aktuální znění ceníků je k dispozici na 
www stránkách fiber.wia.cz. Ověřovací kód účastníka pro přenesení telefonního čísla (OKU) je uveden v příloze smlouvy a také po přihlášení účastníka v zákaznickém 
portálu poskytovatele. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Způsob úhrady:  bankovním převodem Číslo účtu účastníka:       

  trvalým příkazem Variabilní symbol TP:       

 
 inkasem z účtu Měsíční limit inkasa:       Kč / měsíčně 

 prostřednictvím SIPO SIPO spojovací číslo účastníka:       

PLATNOST SMLOUVY, INSTALAČNÍ POPLATKY (ceny s DPH) 

  

Minimální doba užívání služby: 
Instalační poplatek WIA Fiber: 

 24 měsíců 
      1 Kč 

 bez minimální doby 
      990 Kč 

 

KOMBINACE SLUŽEB, PRAVIDELNÉ POPLATKY (ceny s DPH) 

 WIA TV Lite WIA TV WIA TV MAX bez WIA TV 

WIA Fiber Lite x x x  299 Kč/měs. 

WIA Fiber  499 Kč/měs. x x x 

WIA Fiber Premium  699 Kč/měs.  837 Kč/měs.  1.397 Kč/měs.  499 Kč/měs. 

bez připojení k síti internet  249 Kč/měs.  439 Kč/měs.  999 Kč/měs. x 

 
 
POPLATKY ZA ZAŘÍZENÍ PRO WIA TV (SET TOP BOX) A SERVIS (ceny s DPH) 

 1. set-top box 2. set-top box 3. set-top box VIP servis 

WIA Fiber Lite x x x  99 Kč/měs. 

WIA Fiber  pronájem 79 Kč/měs. 
 prodej za 1.990 Kč 

 pronájem 79 Kč/měs.  
 prodej za 1.990 Kč  prodej za 1.819 Kč  99 Kč/měs. 

WIA Fiber Premium  pronájem v ceně služby  
 prodej za 1.990 Kč 

 pronájem 79 Kč/měs. 
 prodej za 1.990 Kč  prodej za 1.819 Kč  v ceně služby s TV 

 99 Kč/měs. bez WIA TV 

 
 
 
 
 

č.       
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TÉMATICKÉ PROGRAMOVÉ BALÍČKY (k WIA TV Lite a WIA TV, ceny s DPH) 

 HBO1 (249 Kč)  HBO2 (279 Kč)  Filmy (99 Kč)  Superbox (249 Kč)  České (59 Kč) 

 Zpravodajství (29 Kč)  Erotika (69 Kč)  Sport (99 Kč)  Dětské (69 Kč)  Dokument (139 Kč) 

TELEFONNÍ SLUŽBA SIPY (ceny s DPH) 
Tarif služby SIPY:  žádný, bez služby SIPY  bez paušálu (0 volných minut)  neomezené telefonování (99 Kč/měs.) 

Počet veřejných telefonních čísel:  žádné, bez služby SIPY  1 veřejné tel. číslo  2 veřejná tel. čísla 

Mám zájem o dodávku tel. přístroje:  ne  ano, jeden s bezdrátovým sluchátkem  ano, jeden se dvěma bezdrátovými sluchátky 

REKAPITULACE POPLATKŮ 

Instalační poplatek:       Kč s DPH Jednorázový poplatek 
za zařízení       Kč s DPH Měsíční poplatek:       Kč s DPH 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
      

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
V případě ukončení smlouvy nebo některé služby dříve, než uplyne minimální doba užívání některé služby, ať již výpovědí nebo dohodou smluvních stran, má 
poskytovatel právo účtovat účastníkovi, který není podnikající fyzickou osobou, jednorázový poplatek rovný součtu měsíčních poplatků (paušálů) zbývajících do konce 
sjednané minimální doby užívání služby nebo součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání služby, a to ode 
dne následujícího po dni, v němž došlo k ukončení smlouvy nebo některé služby, do konce sjednané minimální doby užívání služby, a dále úhradu nákladů spojených s 
telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. V případě ukončení smlouvy, uzavřené na dobu určitou, před 
uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí nebo dohodou smluvních stran, má poskytovatel právo účtovat účastníkovi, který není podnikající 
fyzickou osobou, jednorázový poplatek rovný součtu měsíčních poplatků (paušálů) zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo součtu minimálních 
sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a to ode dne následujícího po dni, v němž došlo k ukončení smlouvy, do konce 
sjednané doby trvání smlouvy, a dále úhradu nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných 
podmínek. 
V případě ukončení smlouvy nebo některé služby dříve, než uplyne minimální doba užívání některé služby, a zároveň do tří měsíců od uzavření smlouvy, ať již výpovědí 
nebo dohodou smluvních stran, má poskytovatel právo účtovat účastníkovi, který je podnikající fyzickou osobou, jednorázový poplatek rovný jedné dvacetině součtu 
měsíčních poplatků (paušálů) zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání služby nebo jedné dvacetině součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění 
zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání služby, a to ode dne následujícího po dni, v němž došlo k ukončení smlouvy nebo některé služby, do konce 
sjednané minimální doby užívání služby, a dále úhradu nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných 
podmínek, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z 
ceníkové ceny. V případě ukončení smlouvy, uzavřené na dobu určitou, před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena a zároveň do tří měsíců od uzavření 
smlouvy, ať již výpovědí nebo dohodou smluvních stran, má poskytovatel právo účtovat účastníkovi, který je podnikající fyzickou osobou, jednorázový poplatek rovný 
jedné dvacetině součtu měsíčních poplatků (paušálů) zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedné dvacetině součtu minimálních sjednaných 
měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a to ode dne následujícího po dni, v němž došlo k ukončení smlouvy, do konce sjednané doby 
trvání smlouvy, a dále úhradu nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek, přičemž výše 
úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.  
V případě ukončení smlouvy s účastníkem, který má koncové/á zařízení, případně další zařízení poskytovatele, v pronájmu nebo zapůjčené/á, je účastník povinen ve 
lhůtě 5 pracovních dnů od ukončení služby vrátit poskytovateli pronajímané(á)/zapůjčené(á) zařízení, a to na vlastní náklady. V případě, že vrácené/á zařízení nebude/ou 
vráceno/a kompletní, bude/ou vráceno/a poškozené/á nebo nebude/ou vráceno/a v termínu dle předchozí věty, je poskytovatel oprávněn účastníkovi zařízení 
vyfakturovat za cenu 2.500,- Kč bez DPH za každé zařízení a účastník se zavazuje takto vyfakturované/á zařízení zaplatit v termínu splatnosti příslušné faktury. V 
případě, že dojde za trvání smlouvy ze strany účastníka/uživatele k poškození či ztrátě zařízení poskytovatele, které/á má účastník od poskytovatele v pronájmu nebo 
zapůjčené/á, je poskytovatel oprávněn účastníkovi takové/á zařízení vyfakturovat za cenu 2.500,- Kč bez DPH za každé zařízení a účastník se zavazuje takto 
vyfakturované/á zařízení zaplatit v termínu splatnosti příslušné faktury.  
Není-li uvedeno jinak, jsou ceny bez DPH. Poskytovatel a účastník sjednávají pro případ prodlení účastníka s úhradou plateb dle této smlouvy závazek účastníka uhradit 
poskytovateli, vedle úroku z prodlení, také smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné 
právní síly, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží účastník. Smlouva se stává řádně uzavřenou a platnou dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem zřízení služby. 
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a na 
vnitřním trhu, (eIDAS) a zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, se smluvní strany výslovně dohodly, že dokumenty, navazující na tuto smlouvu a s ní 
související (předávací protokoly, dodatky ad.) mohou být smluvními stranami podepsány elektronickým podpisem prostřednictvím služby Adobe Sign. V takovém případě 
bude za dostatečnou oběma smluvními stranami uznána identifikace podepisující osoby prostřednictvím emailové adresy. Závazným důkazem autenticity podpisu bude 
kombinace elektronicky podepsaného dokumentu a konečné zprávy auditu, oboje elektronicky podepsaná Adobe Sign <adobe-sign-certified@adobe.com>. 

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet účastníka. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických 
komunikací společnosti WIA spol. s r.o., Provozními podmínkami poskytování služeb WIA Fiber a Provozními podmínkami služby SIPY, se kterými souhlasím, které se 
tímto zavazuji dodržovat, a dále s platným ceníkem služeb společnosti WIA spol. s r.o., včetně Ceníku administrativních poplatků, (vše uveřejněno na internetových 
stránkách poskytovatele), které tímto beru na vědomí. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním osobních údajů 
společností WIA spol. s r. o., a to k účelu, po dobu, za použití prostředků a způsobů zpracování dle dokumentu: Ochrana osobních údajů ve WIA spol. s r. o., se kterým 
jsem se seznámil na internetových stránkách společnosti WIA spol. s r. o. 
Předáním svého spojovacího čísla SIPO souhlasím s předepisováním plateb za služby WIA prostřednictvím SIPO. 
 

 Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení a s poskytováním marketingových informací obsahujících nabídky služeb a produktů společnosti WIA spol. s.r.o., a to 
v souladu s podmínkami Ochrany osobních údajů ve WIA spol. s r.o., se kterými jsem se seznámil před podpisem této smlouvy. 
 
Za Poskytovatele: Účastník: 

Místo, datum:       Místo, datum:       

Jméno hůlkově:       Jméno hůlkově:       

Podpis (razítko):  
 
 
 
 

Podpis:  

 


