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

uzavřená dne

číslo Smlouvy

variabilní symbol

mezi Poskytovatelem:

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10, 101 00 Praha 10, IČ: 48150029, DIČ: CZ48150029
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92595, bankovní spojení:
Zákaznická linka - tel.: 848 800 858, e-mail: info@ktcz.eu, www.ktcz.eu

6726152/0800 (dále jen „Poskytovatel“).

a Uživatelem:

jméno a příjmení (vč. titulů - volitelné) / název subjektu

rodné číslo / IČ

adresa instalace: ❏ zaškrtni, pokud je korespondenční adresou
v

PSČ

obec

telefon

ulice

č. p.

podlaží / č. bytu

e-mail

adresa trvalého bydliště/sídla uživatele - pokud je odlišná od adresy instalace
PSČ

DIČ

obec

ulice

Termín instalace ____________________________________
Objednané služby

druh nabídky, označení

Televizní služby

programová nabídka

❏ zaškrtni, pokud je korespondenční adresou
č. p.

Instalace provedena při uzavření smlouvy?
sleva v %

kkk nj

podlaží / č. bytu
☐ ANO ☐ NE
doba trvání
slevy

minimální doba
užívání služby

aktivační poplatek
dekódovací karta

Datové služby
(internet)

tarif

Hlasové služby (VoIP)

paušální platba, hovorné dle ceníku VoIP

aktivační poplatek

aktivační poplatek

Jiné
Poznámky
Zákaznické stránky (URL)
Způsob platby: ☐ SIPO
Spojovací číslo / číslo účtu

login
☐ příkaz z účtu

☐ inkaso

heslo

Zasílat elektronické faktury?
☐ ANO ☐ NE
Interval platby: ☐ měsíčně ☐ čtvrtletně ☐ pololetně ☐ ročně

Vyúčtování je standardně dostupné na zákaznických stránkách. Platba od prvního dne měsíce následujícího po měsíci zapojení.
Uživatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se seznámil se Specifikací datových služeb, se Všeobecnými smluvními podmínkami, které
akceptuje, s Reklamačním řádem a s Ceníky a Programovými nabídkami, které se vztahují k poskytovaným službám. Veškeré tyto
dokumenty jsou součástí uzavřené Smlouvy. Dále Uživatel prohlašuje, že byl informován o zpracovávání svých osobních údajů. Veškeré výše
uvedené dokumenty, včetně informací o zpracovávání osobních údajů jsou v aktuální verzi vždy dostupné také na webových stránkách
Poskytovatele (www.ktcz.eu). Uživatel dále prohlašuje, že v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo
prostory obvyklé pro podnikání poskytovatele byl poučen o svém právu od Smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření,
a že výslovně souhlasí se zapojením služeb ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.

…………………………………………………………
Ing. Ervin Wacník, za Poskytovatele

…………………………………………………………
Číslo a podpis zástupce Poskytovatele

…………………………………………………………
Uživatel

