SPECIFIKACE SLUŽEB ke smlouvě číslo
Nová aktivace

20150100xx__1

Změna specifikace
Platí vždy poslední verze Specifikace

1. ADRESA INSTALACE-místo dodání Služby:

Shodná s adresou trvalého pobytu dle Smlouvy

Jiná

Uživatel/Jméno, příjmení, obchodní jméno:
Ulice
NP

Č.p./Č.o.
Číslo bytu

Obec

Místní část

Telefon

PSČ

E-mail

Zákazník tímto prohlašuje, že disponuje souhlasem vlastníka dotčené nemovitosti/bytu s provedením realizace sjednané Služby, pokud není
vlastníkem sám. V opačném případě jdou veškeré případně uplatněné nároky na náhradu škody, či jiné náklady uplatněné třetí stranou
v souvislosti s instalací plně k tíži Zákazníka, a tento se zavazuje k jejich úhradě v celém rozsahu.
2. SPECIFIKACE SLUŽBY
Název Služby:
Cena Služby/měsíc:
Poskytnutá sleva:
Jiná ujednání k ceně služby:

K platbě/měsíc:

Aktivační poplatek:
Ostatní ujednání:
PROMO AKCE :
Popis Služby, úroveň její kvality, druhy doplňkových, či servisních služeb jsou obsaženy v základních smluvních dokumentech,, nebo v popisu jednotlivých Služeb
v obchodní nabídce na webových stránkách Poskytovatele (http://www.kuronet.eu/). Ceny a podmínky jejich uplatnění jsou uvedeny v Ceníku.

3. LHŮTY:
Smlouva v rozsahu této Specifikace služeb je účinná dnem zpřístupnění Služby Zákazníkovi, jejíž užívání se sjednává:
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou, nejméně však na _____________________ měsíců (dle odst. 12.2 VP)
na dobu určitou do ___________________________________________
Zákazník bere na vědomí, že ukončením jakékoliv Služby v průběhu trvání sjednaného závazku užívání Služby, je za porušení smluvních
podmínek zavázán dle ujednání odst. 12.2 VP zaplatit finanční vypořádání ve výši 1/5 součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce
sjednané doby závazku a úhradu nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, pokud bylo Zákazníkovi poskytnuto za
zvýhodněných podmínek.
4. FORMA DORUČENÍ VYÚČTOVÁNÍ, ZPŮSOB PLATBY
Vyúčtování Služeb:

v elektronické podobě na výše uvedený kontaktní e-mail ,
v listinné podobě (zpoplatněno).

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník, který je spotřebitelem, výslovně žádá o zahájení poskytování objednaných služeb, ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení ve
smyslu ust. § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), když v takovém případě nemá spotřebitel právo na
odstoupení od smlouvy. ………………………………………………….. ……………………………… ……………………………………...
ANO
NE
Souhlasím s užitím elektronické adresy k šíření obchodních a marketingových sdělení Poskytovatele ………………
ANO
NE
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu odst. 9.1 VP ………………………………………………………………
ANO
NE
Udělený souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli písemně odvolat.

Za Poskytovatele:

Zákazník:___

V __________________________ dne _______________________

V _____________________________ dne _________________________

_________________________________________________________
Jméno a příjmení

_____________________________________________________________
Jméno a příjmení

_________________________________________________________
Podpis

_____________________________________________________________
Podpis

Ověření totožnosti a údajů Zákazníka bylo provedeno podle platného dokladu

1

______________________________________________

OP

ŘP

Pas

Jiný číslo: _______________________________________

