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Připojení k internetu pro tarif : 
 

 Family GIFI   
 

Shrnutí smlouvy 

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

• Pomáhá porovnat různé nabídky služeb. 
• Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech. 

 
1. Služby a zařízení 
Tarif zahrnuje: 
o službu pevný přístup k internetu bez omezení objemu přenesených dat; 
 
1. Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy 
o Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a 

dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci 
poskytované služby. 

o Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek 
služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na 
reklamaci poskytované služby. 
 

Tarif Maximání rychlost 
stahování/odesílání 

(Mb/s) 

Inzerovaná rychlost 
stahování/odesílání 

(Mb/s) 

Běžně dostupná 
rychlost 

stahování/odesílání 
(Mb/s) 

Minimální rychlost 
stahování/odesílání 

(Mb/s) 

Family GIFI 250/50 250/50 150/30 75/15 

 
o Postup při reklamaci u poskytovatele služby je uveden ve Všeobecných obchodních podmínkách. 

 
2. Cena 

 

Tarif Měsíční poplatek Cena zařízení Sleva zařízení 

Family GIFI 699,- Kč 7500,- Kč 2500,- Kč 

 
Sleva za využívání služeb po dobu 24 měsíců je poskytována sleva z ceny zařízení. 

 
3. Doba trvání, obnovení a ukončení 

o Smlouva je uzavřena na dobu určitou 24 měsíců. Zákazník má možnost před uplynutím doby 
určité smlouvu prodloužit na dalších 24 měsíců. Pokud tak neučiní, pokračuje tato smlouva jako 
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů. Podmínky ukončení/výpovědi smlouvy 
na dobu určitou jsou specifikovány ve Všeobecných obchodních podmínkách.  

o Zákazníkovi je poskytováno koncové zařízení za zvýhodněnou cenu za předpokladu, že 
bude využívat služby Pripojen s.r.o. nejméně 24 měsíců. Pokud ukonči smlouvu dříve, 
potom je povinen doplatit rozdíl mezi zvýhodněnou a standardní cenou koncového zařízení. 

 
4. Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením 
Připojen s.r.o. u výše uvedené služby nenabízí funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením.  
 

 
Datum : rev. 1.12.2022 (původní datum 15.5.2022) 
 


