SMLOUVA
o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti Internet
uzavřená dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy = variabilní symbol

mezi

a

uzavřená dne:

POSKYTOVATELEM: TV CABLE, s. r. o., 8.května 35
779 00 OLOMOUC
zastoupena:Ing.Martin Berka,jednatel
vedeno u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 43061
UŽIVATELEM – místo instalace:

titul

příjmení / obchodní jméno

jméno / zastoupená

(ul./nám./tř.)

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží

PSČ

obec

DIČ: CZ27828905
IČO: 27828905

č.ú.:1002379813/2700

titul

č. orientační

č. popisné

podlaží

rodné číslo / IČO
byt číslo

e-mail

číslo OP / DIČ
číslo pasu

telefon domů

KONTAKTNÍ ADRESA

(není-li totožná s výše uvedenou adresou):

titul

příjmení / obchodní jméno

jméno / závod

(ul../nám../tř.)

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží

PSČ

obec

titul
č. orientační

č. popisné

podlaží

telefon do zaměstnání / fax
byt číslo

mobil

část obce

SLUŽBY:
HOME
STANDARD

ZPŮSOB PLATBY:
HOME
KLASIK

HOME
START

SIPO
spojovací číslo SIPO

Vstupní poplatek

Kč

Měsíční poplatek

Kč

Jiné

Kč
příkazem

z účtu
/
inkasem

Doplňková zařízení:
Modem
má

potřebuje

počet

celkem záloha

Kč

číslo účtu

Jiné

potřebuje

počet

celkem

Kč

specifický symbol

má

Informace o počítači:

PC stolní

Operační systém …………………

PC notebook

MAC stolní

síťová karta v PC

je

MAC notebook
není

jiný

pozn.:……………………………..

poštovní poukázkou
Interval plateb:
1 měsíc

Při uzavření smlouvy již koncové místo:

JE

NENÍ

instalováno

3 měsíce

Termín instalace:

Poznámky:
Uživatel prohlašuje, že
a) se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen Podmínky), tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy, a
zavazuje se podmínky a pravidla uvedená v aktuálně zveřejněných Podmínkách dodržovat a bere na vědomí, že mohou být měněny poskytovatelem v souladu s právními předpisy postupem v těchto Podmínkách
uvedeným;
b) se seznámil s aktuálním ceníkem poskytovatele a bere jej na vědomí;
c) uděluje poskytovateli oprávnění ke zpracování svých osobních údajů dle ustanovení Podmínek;
d) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro příjem objednaných služeb.
e) souhlasí s tím, že tuto smlouvu lze měnit i telefonicky nebo e-mailem v rozsahu změny kontaktní adresy, služby, způsobu platby, intervalu platby a změn týkajících se doplňkových zařízení; v takovém případě
návrh změny zaznamená poskytovatel ve svém informačním systému při jeho doručení či odeslání a změna smlouvy nabývá účinnosti dnem uskutečnění platby pravidelných poplatků uživatelem v souladu se
změnou navrženou poskytovatelem nebo provedením příslušné změny navržené uživatelem v účtovacím systému poskytovatele.

____________________________
za POSKYTOVATELE

POTVRZENÍ HOTOVOSTNÍ PLATBY
Hotovost
Podpis:
převzal
Příjmení …………………..
Jméno

.…………………..

_____________________

_______________________

číslo a podpis obchodního zástupce

Účel platby
Vstupní poplatky
Aktivační poplatky
Zálohy
Měsíční poplatky
Jiné

podpis UŽIVATELE

Kč

Celkem Kč

Zákaznické středisko: 8.května 35, 779 00 Olomouc  Tel: 585 551 138  Fax: 585 551 108  Tel – pohotovost: 603 997 509, 603 577 265

