Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
číslo smlouvy

uzavřená dne

mezi INTERNET Pb, spol. s r.o.
nám. Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04797710, DIČ: CZ04797710

dále jen
(POSKYTOVATEL)

zapsanou v OR vedeném MS v Praze, spis.zn. C 252823

a ZÁKAZNÍKEM / ÚČASTNÍKEM - místo instalace:
titul

příjmení/obchodní jméno

jméno/zastoupená

IČ

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží a č.popisné
PSČ

číslo OP/DIČ

obec

e-mail

elektronické vyúčtování

ano

telefon domů

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ - není-li totožná s výše uvedenou adresou:
název ulice, náměstí, třídy, nábřeží a č.popisné

mobil

PSČ

datum narození

obec

..

OBJEDNANÉ SLUŽBY:

kod kampaně

Internet

Pauš.poplatek bez DPH

/měs

minimální doba užívání

neurčitá

JINÁ

měsíců

Televize

neurčitá

JINÁ

měsíců

Telefon

neurčitá

JINÁ

měsíců

ZPŮSOB PLATBY:

ne

PŘIDĚLENÉ ČÍSLO (ČÍSLA):

SIPO

spoj.číslo

INKASO Z ÚČTU

spoj.číslo účtu

TRVALÝ PŘÍKAZ

var.symbol

interval platby:

1

3

6

12 měsíců

JINÝ
VSTUPNÍ POPLATKY:

instalační poplatek za připojení

aktivační poplatek

POZNÁMKY:

Účastník prohlašuje , že

a. se seznámil se specifikací objednaných služeb a s Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací (dále také "Všeobecné podmínky"), tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy a zavazuje se Všeobecné podmínky a
pravidla v nich uvedená dodržovat.
b. se seznámil s aktuálním Ceníkem Poskytovatele, a bere jej na vědomí
c. uděluje Poskytovali souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. X. Všeobecných podmínek
d. byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro příjem objednaných služeb
e. v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodů soustavného neplacení před uplynutím Minimální doby užívání je Účastník
povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši součtu pravidelných měsíčních poplatků zbývajících do konce Minimální doby užívání.
f. v případě ukončení Smlouvy Účastníkem před uplynutím Minimální doby užívání, je Účastník povinen uhradit 1/5 součtu měsíčních poplatků do konce
Minimální doby užívání. Účastník je povinen uhradit Poskytovateli v plné výši cenu Koncového zařízení, pokud bylo dodáno Poskytovatelem a není
vlastnictvím Účastníka. Cena Koncového zařízení je uvedena na dodacím listu

.................................................
Robert Edelmann
na základě plné moci
INTERNET Pb, spol. s r.o.

..............................................
podpis ZÁKAZNÍKA

