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Variabilní symbol:

1041

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro podnikatel / nepodnikatel
Kabelnet s.r.o. IČ: 01411110 DIČ CZ01411110 Osv. Č. 3635 č. účtu: 2800405478 / 2010
Sídlem Jablonecká 416/58 190 00 Praha 9 – Střížkov e-mail: kabelnet@seznam.cz
tel: 737768298 ( aktuální dostupnost techniků na www.kabelnet.cz ) dále jen poskytovatel

a níže dále jen uvedený uživatel - účastník
IČO /R.Č.

Jméno/Fa

DIČ/č.op:

Příjmení

T.P.

Ulice/sídlo:

Číslo pasu:

Město:

Tarif

Místo připojení ulice:

Městská část + PSČ:

č.or. / č.p.:

Město:

Městská část + PSČ:

Cena vč. DPH
Aktivace:

č.or. / č.p.:

ano / ne

Zapůjčené zařízení:

MAC

MAC 1:

IP+Veř.IP 10.41.

82.202.

MAC 2:

IP+Veř.IP 10.41.

82.202.

MAC 3:

IP+Veř.IP 10.41.

82.202.

MAC 4:

IP+Veř.IP 10.41.

82.202.

Tel:

e-mail

Akce:
č. účtu

/201 -

/201

Zdarma
testování

Cena:

@

.

Aktivace hotově na místě / převodem na účet
Datum splatnosti Do -tého dne téhož měs íce

Pozn.
Uzavřeli tuto"smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro podnikatel /
nepodnikatel" na dobu neurčitou minimálně však
měsíců.
za výše uvedených podmínek. Za připojení a užívání služeb je nutno platit pravidelně v stejném kalendářním měsíci a to nejpozději do dne uvedeném v
datu splatnosti nebo datu splatnosti na faktuře na účet číslo 2800405478/2010.
Při instalaci bude zaplacena aktivace v částce zde výše uvedené pokud by nebylo dohodnuto jinak. Aktivační poplatek je nevratný. Účastník je
povinen informovat Poskytovatele o každé změně údajů uvedených ve Smlouvě (zejm. adresy, telefonního čísla, emailu a údajů důležitých pro
platbu poplatků za služby atd.)a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů od data změny. Na změny, o kterých nebude Poskytovatel v
souladu se Smlouvou informován, nemůže a nebude Poskytovatel brát ohled.
Účastník prohlašuje, že:
a) se seznámil a souhlasí s ceníkem Poskytovatele a s všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
(dále jen „Podmínky“) společnosti Kabelnet s.r.o. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.kabelnet.cz, tyto obdržel a bere na
vědomí, že jsou součástí smlouvy; Prodej zařízení a doplňujících zařízení se řídí obvyklými pravidly pro prodej dle občanského zákoníku u nepodnikatelů
a dle obchodního zákoníku u podnikatelů.
b) uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 3.1 Podmínek, a to za účelem marketingu, v rozsahu údajů uvedených na
smlouvě a na dobu trvání smlouvy;
c) byl seznámen s podmínkami poskytnutí zařízení nezbytných pro příjem objednaných služeb;
d) byl seznámen s možností odstoupit od této Smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele, a to do 14 dnů od
zahájení dodávky služeb;
Dohodu dále upravují "všeobecné podmínky" a ceník s kterými se uživatel – účastník před podpisem seznámil v Písemné podobě i na www.kabelnet.cz
a porozuměl včetně tohoto textu. Všeobecné podmínky a ceník jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou včetně změn k dispozici nawww.kabelnet.cz.
Obě strany tuto smlouvu uzavřeli ze své svobodné a vážné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čeho připojují své podpisy.
Smlouva podepsaná zástupcem poskytovatele nabývá platnosti v den podpisu zástupcem poskytovatele a uživatelem - účastníkem.

Kabelnet s.r.o.
Jednatelka
Simona Vrobelová

Datum, razítko a podpis zástupce poskytovatele

Datum a podpis uživatel-účastník

