Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
uzavřená v souladu se zákonem 127/2005 Sb.
Číslo smlouvy:

Ze dne:

Nahrazující smlouvu:

mezi Petrou Stránskou, se sídlem Fritzova 322/4, 589 01 Třešť, IČ: 72526572 (dále jen „Poskytovatel“)
a Účastníkem:
Trvalé bydliště / sídlo firmy:
Účastník je

Titul

Název firmy

Příjmení

Ulice

PSČ

DIČ

Jméno

Č. popisné

Obec

Titul

IČ

Email

Telefon

Stát

Datum narození/Rodné číslo

Česká republika
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Účastníkovi službu Připojení
k internetu (dále jen „Služba“) a závazek Účastníka řádně a včas hradit sjednanou cenu za
poskytované služby:
Tarif:
cena:

Platební údaje - číslo účtu:

Variabilní symbol:

1449132016/3030
Variabilní symbol je číslo smlouvy.
Platba poplatků bude prováděna v měsíci (nehodící se škrtněte):
kdy je služba poskytována
následující po měsíci, kdy je služba poskytována
Platba poplatků bude prováděna (nehodící se škrtněte):
Hotově/ převodem/ poštovní poukázkou
Faktura bude zasílána elektronicky.

2. Tato smlouva nahrazuje případnou dřívější smlouvu o připojení k internetu mezi
Poskytovatelem a Účastníkem, která tím pozbývá platnost.
3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální délkou trvání:

Web: www.trestsko.net

Email: stransky@trestsko.net

Telefon: 602 832 711

4. Účastník prohlašuje, že byl před uzavřením smlouvy:
a) seznámen a souhlasí s obsahem Všeobecných obchodních podmínek služeb elektronických
komunikací (dále jen "VOP") a dalších dokumentů (dále jen „smluvní podmínky“), které jsou k
dispozici na webových stránkách www.trestsko.net, zejména s dokumenty:
- Ceník základních a volitelných služeb
- Podmínky poskytování služeb přístupu k internetu dle nařízení EU č. 2015/2120
- Technická specifikace služby
- Zásady zpracování osobních údajů
b) seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb
5. Smlouva a smluvní podmínky mohou být poskytovatelem měněny v souladu s právními předpisy
postupem uvedeným ve VOP.
6. Účastník tímto:
a) výslovně žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy
stanovené zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění;
b) souhlasí se zpracováním osobních údajů dle Zásad zpracování osobních údajů poskytovatele, které
jsou v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů („GDPR“);
c) souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění
souhlasím/nesouhlasím (nehodící se škrtněte)
d) volí formu komunikace s poskytovatelem
elektronicky/písemně (nehodící se škrtněte)
7. Kontakt pro případné reklamace a servis:
Lubor Stránský, tel.: 602 832 711, email: stransky@trestsko.net
8. Ostatní ujednání
Změny prohlášení a souhlasů či nesouhlasů (nebo odvolání souhlasů) dle bodu 4 a 6 je účastník
oprávněn provádět písemně na adresu Poskytovatele.
9. Přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy je Předávací protokol.
Ujednání uvedená v této smlouvě mají v případě rozporu přednost před ustanoveními VOP.

podpis Poskytovatele

podpis Účastníka

Petra Stránská
Jméno Poskytovatele

Web: www.trestsko.net

Email: stransky@trestsko.net

Telefon: 602 832 711

