SMLOUVA o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

mezi Jan Bařinka (dále jen „POSKYTOVATEL“)
Pohraniční stráže 385, Kraslice 358 01 DIČ: CZ8412112280 IČ: 74281992
Bankovní spojení:
Číslo uživatele (Variabilní symbol)

Číslo smlouvy

Heslo pro přístup do Klientského portálu

A UŽIVATELEM, dále ADRESA MÍSTA INSTALACE:
Jméno (název společnosti):
Datum narození (IČ):
Ulice (sídlo společnosti):
Město:
PSČ:
Email:
Telefonní kontakt:
ADRESA TRVALÉHO POBYTU, SÍDLO (není-li totožná s výše uvedenou adresou):
Ulice

Město

PSČ

UPOZORNĚNÍ
Účastník je povinen informovat Poskytovatele o každé změně údajů uvedených ve Smlouvě (zejm. adresy, telefonního čísla, emailu a údajů důležitých pro platbu poplatků za služby
atd.) a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů od data změny. Na změny, o kterých nebude Poskytovatel v souladu se Smlouvou informován, nemůže a nebude Poskytovatel
brát ohled.

OBJEDNANÉ SLUŽBY:
Typ služby

Fakturační období

Specifikace

Koncová cena

Služba na dobu

PRONÁJEM KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ:
Název zařízení

Výrobní číslo

Ke službě

Cena pronájmu/měsíc

Uživatel prohlašuje, že:
1) se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, ceníkem Poskytovatele, Zásadami ochrany osobních údajů a s Všeobecnými podmínkami a provozními podmínkami pro poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací poskytovatele Jan Bařinka (dále jen „Podmínky“) ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.racingnet.cz,
tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy.
2) bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje, které mu při uzavírání a kdykoli za trvání Smlouvy předá nebo jakkoli jinak zpřístupní, a to v souladu s čl.
14 VOP.
3) souhlasí a bere na vědomí, že tato smlouva mění a doplňuje veškerá práva a povinnosti založená dříve uzavřenou smlouvou mezi Uživatelem a Poskytovatelem ke stejnému místu
instalace.
4) se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle ceníku, pokud nevrátí pronajaté Koncová zařízení včas a v pořádku (11.17 a 11.18 VOP).
5) byl seznámen se způsobem užívání výše uvedených služeb
Datum:

Datum:

Za poskytovatele

Za uživatele:

