SMLOUVA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy / variabilní symbol:
Smluvní strany:
Jméno Příjmení
Obchodní firma

Zákazník:

Adresa
Telefon

e-mail

IC:

DIC:

Datum narození

Poskytovatel:

POPmedia s.r.o.
Sídlo: Kollárova 808/5
IC:04101561 DIC:CZ04101561
zastoupena: Bc. Jaroslavem Zatloukalem (jednatelem)
ČÍSLO ÚČTU : 1815863389/0800

Specifikace služby:
Služba:
Výše
aktivace:
Smlouva na
dobu:
Umístění
služby:
Další
služby:

Způsob platby:

Převodem

FA/složenka poštou – poplatek 36Kč

Platit od:

Pravidelná platba:

Po uplynutí doby určité se doba trvání smlouvy mění na neurčitou.

Poznámka:

Hlášení poruch : 604 510 621

Technické údaje
DHCP
IP adresa karty:
Typ, SN
zařízení:
IP adr. zařízení:
DHCP
Síla signálu u WIFI připojení v db:

Web: www.popmedia.cz

Email: info@popmedia.cz

MAC zařízení:
SSID vysílače:

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli telekomunikační služby a závazek Uživatele řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb.
2. Podpisem „SMLOUVY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB“ uzavírají níže podepsané strany smluvní vztah, přičemž se smluvní strany dohodly, že se tento vztah bude řídit „Všeobecnými
Obchodními Podmínkami“ společnosti POPmedia s.r.o. , které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. V případě ukončení smlouvy se spotřebitelem před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, bude poskytovateli
uhrazena jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do
konce sjednané doby trvání smlouvy, a dále budou poskytovateli uhrazeny náklady spojené s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za
zvýhodněných podmínek a cenu měsíčních paušálů, které poskytovatel účastníkovi odpustil nebo na ně poskytl slevu při uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva je sepsaná ve dvou stejnopisech, přičemž nedílnou součástí každého stejnopisu jsou i „ Všeobecné Obchodní Podmínky “ společnosti POPmedia s.r.o. Po podpisu této
smlouvy účastníky smluvního vztahu, obdrží každá strana jeden stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, dle jejich svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani pro ně nápadně nevýhodných podmínek.
Uživatel svým podpisem stvrzuje, že smlouvu uzavřel na svou žádost, souhlasí se zněním smlouvy a jejich příloh, s jejichž zněním se seznámil.

Za Poskytovatele:

Za Zákazníka:

Dne:

Dne:
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