
Dr.M.Tyrše 3106, 73801 Frýdek-Místek, DIČ: CZ01409298, IČ: 01409298 zapsanou v OR KS Ostrava C55742,

bankovní spojení: 2200407103 /2010 - Fio Banka

Titul Příjmení / Obchodní jméno Jméno IČ DIČ

Obec PSČ

Telefonní kontakt

Hodina

Doporučujeme si nastavit trvalý příkaz, aby nedocházelo k opomenutí platby

Cena první měsíc

Účastník prohlašuje, že:

a) se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, ceníkem "POSKYTOVATELE" a VOP (dále jen "Obchodní Podmínky")

společnosti Getlink media s.r.o. ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.getlink.cz, zároveň je obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy.

b) uděluje poskytovateli souhlas ke zpracování svých osobních dat a to za účelem marketingu. Platí pouze po dobu uzavřené smlouvy.

c) byl seznámen s podmínkami poskytnutí zařízení nezbytných pro příjem služby.

d) souhlasí, že tato smlouva mění a doplňuje veškerá práva a povinnosti založená dříve uzavřenou smlouvou mezi Účastníkem a Poskytovatelem ke stejnému místu instalace.

e) pokud účastník nevrátí pronajaté přijímací zařízení včas a v pořádku, poskytovatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu dle ceníku.

Bc. Michal Kupsa Podpis účastníka

jednatel Getlink media s.r.o.

AKCE Následná cena

20102200407103

Smlouva číslo

uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

mezi Getlink media s.r.o. (dále jen "POSKYTOVATEL")

Číslo popisné / orientační

A "ÚČASTNÍKEM", dále ADRESA INSTALACE SLUŽBY GETLINK INTERNET

Rodné číslo

Číslo úču Kód bankovního ústavu

Číslo OP / pasu

Název ulice

Variabilní symbol - čísl smlouvy

OBJEDNANÁ SLUŽBA
INTERNET GETLINK RD10  - 10Mbps

INTERNET GETLINK RD15 - 15Mbps

INTERNET GETLINK RD20 - 20Mbps

INTERNET GETLINK FIRMA

12 měsíců / 24 měsíců

12 měsíců / 24 měsíců

12 měsíců / 24 měsíců

12 měsíců / 24 měsíců

Minimální doba užívání Připojovací poplatek vč. DPH

1100 Kč / 800 Kč

1100 Kč / 800 Kč

1100 Kč / 800 Kč

Cena vč. DPH

359 Kč

Datum Instalace - vznik smlouvy Provedl

PLATBA - vždy provádějte do 18. dne daného měsíce

+420 607 66 00 33

E-mail

Technická podpora

24/7

459 Kč

559 Kč



uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací


