
Oznámení o změně všeobecných obchodních podmínek společnosti INTERNET Pb,spol. s r.o. 

Vážená klientko/Vážený kliente, 

dovolte nám poděkovat za to, že využíváte služeb v síti Internet PB, které se Vám snažíme 
poskytovat v co nejvyšší kvalitě. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o novinkách a změnách, 
které na síti Internet PB budou probíhat v roce 2016, či proběhly v uplynulém roce 2015. 

V roce 2015 jsme začali využívat nových technologií výstavby sítě, které nám umožňují 
poskytnout kapacitně rychlejší připojení a to jak na optické síti tak i na bezdrátové síti WiFi. Tuto 
novou technologii budeme i nadále rozšiřovat v průběhu následujících let tak, aby byla dostupná 
postupně v celé síti Internet Pb. Od roku 2015 poskytujeme služby IPTV a to jak v optické tak i v 
bezdrátové části sítě. Rok 2016 je pro nás rokem stále se zvyšujícího tempa při výstavbě optických 
sítí zejména páteřních, ale i klientských. 

Snažíme se též vracet peníze regionu ve formě podpory různých akcí - stali jsme se hlavním 
partnerem 1. Příbramského půlmaratonu, triatlonu Příbram, prvního oficiálního běhu v Brdech 
Brdská 25, Klasik duatlonu Příbram a spousty dalších.  Podporujeme akce formou poskytnutí 
technického zázemí pro live přenosy na internet - loňský přímý přenos vánočního koncertu 
příbramské hudební skupiny Ginevra byl skutečným zážitkem.  

Jsme rádi, že můžeme být s Vámi a zároveň podporovat tyto akce. 

Rádi bychom Vás též informovali o uveřejnění chystaných změn smlouvy o poskytování 
veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti. Bližší 
informace jsou dostupné v naší provozovně na adrese K podlesí 627, 261 01 Příbram a na adrese 
http://internetpb.cz/informace-dokumenty-ke-stazeni/  

Důvodem změny Všeobecných obchodních podmínek je reakce na změny v právním řádu, 
které přinesl nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a související právní 
předpisy. Nové právní předpisy přináší změny k posílení práv spotřebitele, a tedy ve Váš prospěch. 

Nové Všeobecné obchodní podmínky nahrazují od data účinnosti veškeré předchozí obchodní 
podmínky společnosti INTERNET Pb,spol. s r.o. 

Jelikož jsou změny Všeobecných obchodních podmínek pouze reakcí na změny v právním 
řádu ČR, nezakládají tyto změny Vaše právo jednostranně odstoupit od smlouvy s naší společností. 

Těšíme se na naši další spolupráci a děkujeme Vám za Vaši přízeň a využívání služeb 
společnosti INTERNET Pb,spol. s r.o.   
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