
 

 

 

Ujednání o době trvání závazku 

 

BEZ ZÁVAZKU 

Doba trvání závazku začne běžet prvním dnem zahájení dodávek Dodavatelem. Výpovědní doba činí tři (3) 

měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.  

 

MINI na 3 roky                                                                            

Doba trvání závazku začne běžet prvním dnem zahájení dodávek Dodavatelem. Po uplynutí této doby se 

závazek prodlužuje, nebude-li později dohodnuto jinak nebo nevyužije-li někdo z nás možnost tuto Smlouvu 

vypovědět do 20. dne před uplynutím doby trvání závazku ze Smlouvy podle čl. III. odst. 4 Všeobecných 

podmínek poskytování služeb s účinností od 1.1.2022 („VPPS“). Při prodloužení se současně závazek ze 

Smlouvy mění na dobu neurčitou, ovšem s tím, že cena se řídí aktuálním ceníkem produktu MINI na 3 roky, 

který bude účinný k 1. dni prodlouženého období, ledaže Vám způsobem podle čl. VI. odst. 1 VPPS předem 

oznámíme jiný ceník. Právo podat výpověď smlouvy na dobu neurčitou a délka výpovědní doby se řídí čl. III. 

odst. 5 VPPS.  

Pro produkty z ceníkové řady MINI platí, že v průběhu aktuálního závazku (až do prodloužení) je obchodní 

(neregulovaná) složka ceny určena fixně, tj. po tuto dobu Vám ji nezvýšíme. 

 

FIXNĚ na 2 roky                                                                                         

Zákaznická kategorie: spotřebitel (fyzická osoba z kategorie domácnost) 

Doba trvání závazku začne běžet prvním dnem zahájení dodávek Dodavatelem. Po uplynutí této doby se 
závazek prodlužuje, nebude-li později dohodnuto jinak nebo nevyužije-li někdo z nás možnost tuto Smlouvu 
vypovědět do 20. dne před uplynutím doby trvání závazku ze Smlouvy podle čl. III. odst. 4 Všeobecných 
podmínek poskytování služeb s účinností od 1.1.2022 („VPPS“). K prodloužení závazku dochází následovně: 

a) pokud tuto Smlouvu uzavíráte na dobu 12 měsíců, po uplynutí této doby se závazek automaticky 
prodlužuje o 12 měsíců (a to i opakovaně, maximálně však na 36 měsíců od data zahájení dodávek) 
a cena se řídí aktuálním ceníkem produktu FIXNĚ (ONLINE) na 1 rok, který bude účinný k 1. dni 
prodlouženého období, ledaže Vám způsobem podle čl. VI. odst. 1 VPPS předem oznámíme jiný 
ceník. Po uplynutí celkem 36 měsíců od zahájení dodávek, se závazek ze Smlouvy prodlužuje a mění 
na dobu neurčitou a cena se řídí aktuálním ceníkem produktu BEZ ZÁVAZKU, který bude účinný k 1. 
dni prodlouženého období, ledaže Vám způsobem podle čl. VI. odst. 1 VPPS předem oznámíme jiný 
ceník; 

b) pokud tuto Smlouvu uzavíráte na dobu 24 měsíců, po uplynutí této doby se závazek automaticky 
prodlužuje o 12 měsíců a cena se řídí aktuálním ceníkem produktu FIXNĚ na 1 rok, který bude účinný 
k 1. dni prodlouženého období, ledaže Vám způsobem podle čl. VI. odst. 1 VPPS předem oznámíme 
jiný ceník. Po uplynutí celkem 36 měsíců od zahájení dodávek, se závazek ze Smlouvy prodlužuje a 
mění na dobu neurčitou a cena se řídí aktuálním ceníkem produktu BEZ ZÁVAZKU, který bude účinný 
k 1. dni prodlouženého období, ledaže Vám způsobem podle čl. VI. odst. 1 VPPS předem oznámíme 
jiný ceník; 

c) pokud tuto Smlouvu uzavíráte na dobu 36 měsíců, po uplynutí této doby se závazek automaticky 
prodlužuje, mění se na dobu neurčitou a cena se řídí aktuálním ceníkem produktu BEZ ZÁVAZKU, 
který bude účinný k 1. dni prodlouženého období, ledaže Vám způsobem podle čl. VI. odst. 1 VPPS 
předem oznámíme jiný ceník;    

 

 

 



 

 

 

 

Zákaznická kategorie: ostatní zákazníci (zejména z kategorie podnikatel, maloodběratel, právnická osoba) 

Doba trvání závazku začne běžet prvním dnem zahájení dodávek Dodavatelem. Po uplynutí této doby se 

závazek prodlužuje, nebude-li později dohodnuto jinak nebo nevyužije-li někdo z nás možnost prodloužení 

závazku odmítnout podle čl. III. odst. 4 Všeobecných podmínek poskytování služeb s platností a účinností od 

1.1.2022 („VPPS“), tj. možnost zaslat druhé straně písemné odmítnutí prodloužení závazku v období nejdříve 

4 měsíců a nejpozději 3 měsíců před uplynutím doby trvání závazku. K prodloužení závazku dochází 

následovně: 

a) po uplynutí doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, se závazek automaticky prodlužuje o 

stejnou délku (a to i opakovaně, maximálně však na 10 let od data zahájení dodávek) a cena se řídí 

aktuálním ceníkem z naposledy sjednané ceníkové řady, který bude účinný k 1. dni prodlouženého 

období, ledaže Vám způsobem podle čl. VI. odst. 1 VPPS předem oznámíme jiný ceník. Po uplynutí 

celkem 10 let se závazek ze Smlouvy prodlužuje a mění na dobu neurčitou. 

Pro produkty z ceníkové řady FIXNĚ platí, že v průběhu aktuálního závazku (až do prodloužení) je obchodní 

(neregulovaná) složka ceny určena fixně, tj. po tuto dobu Vám ji nezvýšíme. 

Právo podat výpověď smlouvy na dobu neurčitou a délka výpovědní doby se řídí čl. III. odst. 5 VPPS. 


