Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
uzavřená dle ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
uzavřená dne

číslo Smlouvy

variabilní symbol

mezi Poskytovatelem: RAZDVANET.cz NETYX, s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 305/21, Opava 1, vedená u KS v Ostravě spisová značka C 60297
IČ: 03507947, mail: info@razdvanet.cz , web: www.razdvanet.cz , tel: 597 597 597 , bankovní spojení: 3333006666/2010, FIO a.s.
a Uživatelem:
Jméno
/obchodní firma

Příjmení
/zastoupená

Datum narození
/DIČ

Telefon

E-mail

Číslo OP

Bydliště
Adresa
/sídlo instalace
Adresa
instalace

Objednané služby:

Je adresou instalace?

☐ ANO ☐ NE

Samoinstalační balíček?

☐ ANO ☐ NE

specifikace

Cena

minimální doba
užívání služby

Internet
IP telefonie (VOIP)
Poznámky

Užívání služeb od: _______________________
Způsob platby:

Platba od: _____________________

☐ Příkaz k úhradě (faktura bude zasílána na e-mail)

☐ trvalý příkaz

☐ hotově na pobočce
Doba trvání smlouvy: na dobu neurčitou s minimálním užíváním objednaných služeb do ____________________.
V případě, že Uživatel nesplní svůj závazek využívat služeb Poskytovatele po dobu stanovenou touto Smlouvou, je povinen Poskytovateli zaplatit:

☐
☐

doplatek do standardní výše zřizovacího poplatku, která v den podpisu Smlouvy činila ____________________,
sankci za předčasné odstoupení od smlouvy ve výši 20 % ze zbývající ceny za objednanou službu.

Uživatel prohlašuje, že
a) se seznámil se Specifikací datových služeb, pokud je jejich poskytování předmětem této Smlouvy a s Všeobecnými smluvními podmínkami
pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné smluvní podmínky“), tyto obdržel a bere na
vědomí, že jsou součástí této Smlouvy a zavazuje se Všeobecné smluvní podmínky a pravidla v nich uvedená dodržovat a zároveň prohlašuje,
že se seznámil s aktuální nabídkou a Ceníky poskytovatele a bere je na vědomí,
b) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a seznámil se s Informacemi o zpracovávání osobních údajů vydanými
Poskytovatelem,
c) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro příjem objednaných služeb, modemu nebo jiného technického zařízení,
d) bere na vědomí, že Všeobecné smluvní podmínky, Ceníky, Specifikace služeb a Informace o zpracovávání osobních údajů jsou dostupné na
www.razdvanet.cz,
e) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé pro podnikání poskytovatele byl poučen
o svém právu od Smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a že výslovně souhlasí se zapojením služeb ve lhůtě pro
odstoupení od Smlouvy.

………………………………………………………………
za Poskytovatele

………………………………………………………………
Číslo a podpis zástupce Poskytovatele

………………………………………………………………
Podpis Uživatele

