HESLO do klientského rozhraní na adrese www.primenet.cz

Zákaznická smlouva k připojení do sítě

číslo : _________________________________

Poskytovatel připojení

zákaznické číslo = variabilní symbol pro platby

PrimeNET.CZ ISP s.r.o., sídlo : Kosova 2894, Tábor 39002, operátor tel. : 380 422 422, operátor dostupný PO-PÁ 8:00-16:30
IČ : 05903939, DIČ : CZ05903939, email : internet@primenet.cz, číslo účtu pro platby : FIO banka a.s.: 2001232873 / 2010
Zákazník (adresa instalace služby)
Titul
Jméno / příjmení popř. název firmy

Zástupce (v případě firmy)

Název ulice

Č. popisné / orientační

PSČ

Obec

Rodné číslo popř. IČ u firem
Patro instalace

Email, na který budou zasílány faktury a info.

Číslo OP / pasu popř. DIČ
Telefon / mobil

Fakturační adresa, pokud je odlišná od adresy instalace / trvalé bydliště v případě fyzické osoby, pokud je jiné, než adresa Instalace
Titul
Jméno / příjmení popř. název firmy
Zástupce (v případě firmy)
Rodné číslo popř. IČ u firem
Název ulice
PSČ

Obec

Zařízení použitá pro připojení do sítě PrimeNET.CZ



Typ zařízení / MODEL

zásuvka v bytě

Č. popisné / orientační

Číslo OP / pasu popř. DIČ

Email, na který budou zasílány faktury a info.

Telefon / mobil

 ZAPŮJČENO  Poplatek za instalaci / záloha ____________ platba hotově
Kabeláž (typ, délka)

Typ připojení

 pevnébezdrátovéoptickéGSM

Výrobní číslo zařízení / MAC

Napájecí zdroj

Jiné

Doplňková zařízení / služby

 12V  24V  48V  jiný :
 ZAPŮJČENO  Dodáno zákazníkovi  v LAN použit zákazníkův Router

Typ zařízení / MODEL / Jiné

SSID (název) nastavené sítě

Nastavené šifrování (heslo)

Výrobní číslo routeru / MAC

Výsledná cena za doplňkové zařízení

Jiné bonusy – počet měsíců zdarma

platba hotově

 1  2  3  jiné :
Fakturovat od :

Způsob platby, zvolený tarif
Interval platby - fakturační období za služby

Minimální doba užívání v měsících

Zasílání daňových dokladů – emailem

 ⅟  ¼  ½  1  jiné :

 1 3  6  12  jiná :

 Faktura poštou (50,- Kč měsíčně)
Veřejná IP adresa
 ANO
IP :
DHCP

12

Název tarifu

Rychlost v Mbps

Agregace

Měsíční cena za tarif v Kč

 s DPH  bez DPH
Závěrečná ustanovení :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Smluvní vztah založený touto Smlouvou se řídí právním řádem ČR, Smlouvou a Obchodními podmínkami Poskytovatele.
Zákazník prohlašuje, že je majitelem bytu / objektu, ve kterém bude provedena instalace, nebo má k tomuto bytu / objektu platnou nájemní, či podnájemní smlouvu a tímto dává svolení
k montáži nezbytného zařízení Poskytovatele pro připojení internetu, TV, či jiných dalších služeb.
Zákazník dále prohlašuje, že nemá vůči poskytovateli žádné dluhy z předchozího, nebo jiného souběžného smluvního vztahu s Poskytovatelem. Ceny za poskytované služby a související činnosti
jsou uvedeny v ceníku poskytovatele. Zákazník se zavazuje platit ceny za poskytnuté služby ve lhůtách splatnosti uvedených Poskytovatelem ve vyúčtování za služby.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zahájení poskytování služby dle této Smlouvy. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Zákazník uděluje Poskytovatelovi oprávnění ke zpracování osobních údajů nutných k připojení, se zasíláním obchodních sdělení v souladu s Obchodními podmínkami a souhlasí s tím, že
smlouvu, včetně souhlasů lze měnit způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách.

Podpisem této Smlouvy zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami a aktuálním ceníkem Poskytovatele. Zákazník prohlašuje, že údaje vedené v této Smlouvě jsou pravdivé a úplné.

Datum instalace :

_

201__

razítko / podpis zákazníka

za poskytovatele

