Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. $C_SMLOUVY$
uzavřená mezi
Poskytovatel:

Zákazník: (klientské číslo $KLIENT_NUMBER$)

Mjanik.net s.r.o.
Ostravská 92/53, 74801 Hlučín
IČ: 28294823, DIČ: CZ28294823
Zastoupena: Ing. Miroslav Janik
T: 60881390
E: info@mjanik.net
KOS v Ostravě, oddíl C, vl. 32617
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, a.s.
Číslo účtu: 2102093235/2700

$JMENO$
$ULICE$, $PSC$ $MESTO$
IČ: $ICO$, DIČ: $DIC$
RČ nebo datum narození: $RC$
T: $MOBILE$ $TELEFON$
E: $EMAIL$

Předmět smlouvy:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat zákazníkovi služby elektronických komunikací (dále jen
"Služby") specifikované v této smlouvě za podmínek stanovených touto smlouvou a zákazník se
touto smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování služeb (variabilní symbol je klientské číslo).
Popis služby:
Adresa instalace:
Tarif:
Cena včetně DPH:
Fakturovat od:
Délka trvání smlouvy:

$ULICE_INST$, $PSC_INST$ $MESTO_INST$
$TARIF$
$CELKEM_S_DPH$ Kč
$BILL_FROM$
$CONTRACT_LIFETIME$ měsíců

Zákazník prohlašuje, že:
a) se seznámil a souhlasí se specifikací Služeb, Ceníkem poskytovatele, Určení rychlostí a se
Všeobecnými podmínkami poskytovatele (dále jen "Podmínky")
b) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 8 Podmínek, v
rozsahu údajů uvedených na Smlouvě a na dobu trvání Smlouvy, a to i pro marketingové či
obchodní účely
c) bere na vědomí, že pokud nevrátí poskytnuté zařízení včas a v pořádku dle čl. 5.5. a
5.6. Podmínek, poskytovatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši až 100%
ceny zařízení a montáže
d) bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn v případě prodlení účtovat smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
e) byl seznámen s tím, že nesmí umožnit žádné třetí straně (s výjimkou osob sdílejících se
zákazníkem společnou domácnost) trvalé nebo přechodné užívání služeb a že neposkytnutí
součinnosti v případě podezření poskytovatele z porušení této povinnosti zakládá právo
poskytovatele účtovat smluvní pokutu (čl. 4.8. a 4.9. Podmínek)
f) smlouva se uzavírá na dobu určitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, po uplynutí
minimální doby trvání se smlouva mění na dobu neurčitou
g) tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou smluvních stran

Smluvní strany se před podpisem smlouvy obeznámily s jejím obsahem a tento schvalují svými
podpisy.

V Hlučíně dne ……………………………

V …………….…………………… dne ………………………

───────────────────────
Poskytovate

───────────────────────────
Zákazník

