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

Číslo smlouvy

Uzavřená dne

Úvazek na dobu ( v měsících )

□ 0 □ 12 □ 24 □ 36
Uzavřená mezi KnVnet services s.r.o., Sídliště Hůrka 1060, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 24206601, DIČ: CZ24206601 dále jen "poskytovatel"
a uživatelem:

Titul

Jméno

Příjmení

Titul za jménem

Rodné číslo
Číslo OP

Ulice

Č. popisné

Patro

Číslo bytu

Obec

PSČ

Telefon / Mobil

Email

Adresa instalace - vyplní se pouze v případě že instalovaná adresa se liší s trvalým bylištěm

Ulice

Č. popisné

Patro

Číslo bytu

Obec

PSČ

Poznámka

Fakturační údaje - vyplní se pouze v případě potřeby jiných fakturačních údajů nežli adresa instalace

Obchodní jméno

Ulice

Obec

PSČ

Č. popisné
IČO

DIČ

Prodaná zařízení - ceny jsou uvedeny včetně DPH

Model zařízení

Cena

Výrobní číslo

Pronajmutá zařízení - ceny jsou uvedeny včetně DPH

Hodnota
zařízení

Model zařízení

Cena
měsíčně

Výrobní číslo

Objednané služby - ceny jsou uvedeny včetně DPH

Název

Cena Kč

Aktivní od

Aktivní do

Název

Cena Kč

Aktivní od

Aktivnído

Rekapitulace služeb - ceny jsou uvedeny včetně DPH

Sleva

Období slevy
Kč Od

Celková měsíční platba včetně pronájmů Fakturační den
Do

Kč

První den období

Platební údaje

Způsob platby

Účet poskytovatele Číslo SIPO / Účet inkaso

Varibilní symbol

□ Převodem □ SIPO □ Inkaso

2200211856/2010

1599999

Způsob zasílání faktur

Splatnost

□ Emailem □ Poštou

□ 10 dní □ 20 dní □ Měsíčně □ Čvrtletně □ Ročně

Frekvence fakturace

Vybraná záloha Kč

Přihlašovací údaje

Portál pro uživatele

Uživatelské jméno

Uživatelské heslo

portal.knvnet.cz
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SMTP server
smtp.knvnet.cz

Infolinka: 311 234 400
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Mobilní infolinka: 777 880 884

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

Smluvní strany se dohodly na minimální době trvání smlouvy v délce uvedené na první straně tohoto dokumentu ode dne nabytí
účinnosti (minimální doba) Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Smlouva), pokud Smlouva nebo Všeobecné
podmínky nestanoví jinak. Po uplynutí minimální doby trvání Smlouvy přechází smlouva automaticky na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou dle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti KnVnet services s.r.o.
V případě odstoupení od smlouvy z jakékoliv strany je povinen uživatel v souladu s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb
KnVnet services s.r.o. vrátit zapůjčená zařízení Poskytovateli nejpozději do 30 dní od ukončení poskytování služeb. V případě, že
nedojde k vrácení zařízení v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, je uživatel povinen uhradit KnVnet services s.r.o.
smluvní pokutu ve výši 4500 Kč za poskytnutí zařízení. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo KnVnet services s.r.o. na
úhradu dlužných poplatků za poskytnuté služby před ukončením smlouvy a náhradu škody v plné výši (např. v případě poškození
zapůjčených zařízení Uživatelem).

Uživatel prohlašuje, že:
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

že údaje v této smlouvě jsou pravdivé
že byl seznámen se všemi závazky vznikajícími touto smlouvou
souhlasí se skutečností, že může vypovědět Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb KnVnet services s.r.o. nejdříve po
uplynutí minimální doby trvání smlouvy uvedené na první straně této smlouvy ode dne její účinnosti,
se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb KnVnet services s.r.o., a zavazuje se je dodržovat.
Platné znění Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici prostřednictvím webových stránek společnosti KnVnet services s.r.o.
www.knvnet.cz,
že nesmí vyvážet přijímací zařízení mimo území České republiky,
v okamžiku uzavření této Smlouvy nedluží poskytovateli KnVnet services s.r.o.,
uděluje KnVnet services s.r.o. oprávnění ke zpracování svých osobních údajů dle Všeobecných podmínek poskytování služeb,
souhlasí se zpracováním osobních údajů podle §16 zákona č. 101/2000 Sb.,
souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sddělení zasílána na uvedenou e-mailovou adresu,
smlouva nebyla sepsána pod nátlakem či jinak nevýhodných okolností

Poznámky

Podpisy

Jméno a příjmení:

KnVnet services s.r.o.
Zastoupená Tomášem Havlem
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KnVnet services s.r.o.
Pověřený pracovník

Infolinka: 311 234 400
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Uživatel

Mobilní infolinka: 777 880 884

