SMLOUVA č. 18005
O POSKYTNUTÍ PŘÍSTUPU KE SLUŽBĚ INTERNET
I. SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel
TkomNET s.r.o.
Maltézské náměstí 537/4, 118 00 Praha 1
IČO: 46968865
DIČ: CZ46968865
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175026
zastoupený: Ing. Vojtěch Chrenko, jednatelem
telefon: +420 800 556 677
e-mail: tkom@tkom.cz
servis: +420 773 900 876
korespondence: Osvobození 1672, 686 04 Kunovice
Zákazník
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa umístění
Fakturační adresa
Telefon

Miroslava Rožková
08.05.1976
Javorovec 358, 687 12 Mistřice - Javorovec
Na Rybníku 979, 686 01 Uherské Hradiště
+420 776 067 108
E-mail

mirrinda1@seznam.cz

II. SJEDNANÉ SLUŽBY
Tarif
BASIC
Cena bez DPH
241 Kč / měsíc
Datum zahájení
01.02.2018
Zákazník tímto prohlašuje, že přebírá zařízení nainstalované v souladu s touto smlouvou poskytovatelem. Záruka na
zařízení je 24m pro nepodnikající FO, servisní zásah technika hradí zákazník dle ceníku služeb na www.tkom.cz.
Za rozhraní je považováno: síťové připojení, instalační krabice.

Připojení k síti TkomNET s.r.o. je zcela funkční a bez závad.
Služba poskytovatele vůči zákazníkovi splňuje zamyšlené použití.
V případě použití anténího stožáru, byla otestována kvalita příjmu TV signálu.
Zvláštní ujednání:
Součástí této smlouvy jsou:
- Obchodní podmínky poskytování telekomunikačních služeb TkomNET s.r.o. s datem účinosti 01.12.2016.
1) Zákazník prohlašuje, že se obeznámil s textem platných Obchnodních podmínek služby připojení k síti Internet, a že je považuje za závazné jako
nedílnou součást smluvního vztahu. Také, že byl poučen a možnosti odstoupení od smlouvy.
2) Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíce(ů), pokud není v této lhůtě vypovězena jednou ze smluvních stran v souladu s Obchodními
podmínkami poskytování telekomunikačních služeb TkomNET s.r.o. ze dne 01.12.2016, její platnost a účinnost přechází na dobu neurčitou podle
Obchodních podmínek poskytování telekomunikačních služeb TkomNET s.r.o. ze dne 01.12.2016.
3) Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost. Je platná dnem podpisu a účinná dnem zahájení
dohodnuté služby poskytovatelem.
4) Veškeré změny a doplňky se řeší písemnou formou dodatku k této smlouvě nebo uzavřením smlouvy nové, přičemž předchozí smlouva, její
dodatky a přílohy zanikají.

Souhlas se zasíláním elektronické fakturace
Příjmení, Jméno
Adresa
E-mail pro zasílání faktur

Rožková, Miroslava
Na Rybníku 979, 686 01 Uherské Hradiště
mirrinda1@seznam.cz

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíme se zasíláním faktur od společnosti TkomNET s.r.o. v elektronické podobě. Tato faktura
bude po odeslání společností TkomNET s.r.o. brána jako zákazníkem přebrána.

V Praze dne 08.02.2018

Jméno, Příjmení
podpis Zákazníka

TkomNET s.r.o.

Předávací protokol ke smlouvě o poskytování služeb
elektronických komunikací číslo 18005
Zapůjčené zařízení (materiál)

Počet ks

Mikrotik DISC Lite5

1

S/N: 6E3407F7DFAD

Tento předávací protokol nahrazuje veškeré doposud vydané předávací protokoly.

V Praze, dne 16.02.2018

V Praze, dne 16.02.2018

uživatel

