Číslo Smlouvy 176823

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET
uzavřená mezi POSKYTOVATELEM

Variabilní Symbol: 176823

Neuron online, s. r.o., Za Hládkovem 680/12, Střešovice, 169 00 Praha 6

www.neurononline.cz
info@neurononline.cz

IČO: 27595170 DIČ: CZ27595170
Tel.: + 420 226216906, Hlášení poruch tel: +420 226216910
Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C117715

KLIENTSKÝ PORTÁL klient.kvarteto.net

č.ú. Neuron Online, s.r.o. 35-6420500287/0100 pro platbu převodem užívejte variabilní Symbol: 176823
a UŽIVATELEM

Login (ID zákazníka): 42
Heslo: 176823

❶ ADRESA INSTALACE
titul

příjmení / obchodní jméno*

jméno / zastoupená*

TESTER

Honza

ulice / sídlo

č.p.

Na Okraji

324

č.o.

č. bytu

titul

rodné č. / narozen(a) / IČO*

patro

číslo OP / pasu / DIČ*

tel. domů / zaměstnání / fax *

PSČ

obec

kontaktní e-mail

telefon/mobil

16200

Praha 6

601@kvarteto.net

601012345

❷ ADRESA trv. bydliště / FAKTURACE - není-li totožná s adresou instalace
titul

příjmení / obchodní jméno*

PSČ

obec

jméno / zastoupená*

titul

ulice / sídlo

kontaktní telefon

č.p.

č.o.

❸ SLUŽBY / TARIFY
10M

30M

100M

....

12 měs.

Smluvní tarif

Minimální doba užívání

❹ ZPŮSOB PLATBY
Převodem

Vaše Inkaso nastavte ve prospěch účtu
NEURON ČSOB 210308265 / 0300

SIPO / Inkaso č.ú. Zákazníka

❺ JEDNORÁZOVÉ PLATBY
Patch kabel 15m (200 Kč)

Práce technika 250Kč/m nebo hodinová sazba 300Kč/hod
Wifi router (1100 Kč)

předplatné / slevy / úhrada tarifu
.............................

ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

Výměna zásuvky (500 Kč)

Nastavení cizího zařízení (200 Kč)

rozvody v prostoru uživatele, objednávky, poznámky
Kč

* nehodící se škrtněte
Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat Uživateli Telekomunikační služby podle příslušných technických specifikací a závazek Účastníka užívat
poskytované Služby v souladu s Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb a za poskytované Služby platit sjednanou cenu. Podrobné podmínky jakož i
práva a povinnosti Smluvních stran, jsou stanoveny v následujícím dokumentu, který je nedílnou součástí Smlouvy :
Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb, které jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele
Uživatel výslovně prohlašuje, že:
1. se seznámil s výše uvedenými dokumenty, tyto obdržel a souhlasí s nimi.
2. bere na vědomí, že Všeobecné podmínky poskytování telekomunikační služby mohou být Poskytovatelem měněny v souladu s právními předpisy a postupem v nich
uvedeným,
3. dává k dispozici Poskytovateli osobní údaje jež budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a podle Všeobecných podmínek
poskytování telekomunikačních služeb v aktualním znění,
4. podpisem smlouvy zákazník přebírá službu. Od smlouvy je možné odstoupit bez udání důvodu do 14-ti dnů od uzavření podle §1829 Zákona 89/201,
5. tuto smlouvu lze měnit/vypovídat web formulářem nebo e-mailem (info@297.cz) v rozsahu změny kontaktní adresy, služby a způsobu platby;taková změna je účinná
1. dnem v následujícím měsíci. Není-li výše uvedená minimální doba trvání smlouvy, je minimální doba užívání 1 měsíc,
6. v případě, že se zákazník rozhodne ukončit službu dříve, než po uplynutí minimální doby užívání. Zákazník je povinen uhradit smluvní penále ve výši 20% sjednaného
tarifu za každý měsíc, který zbývá do uplynutí minimální doby užívání služby,
7. výpovědní lhůta je 30 dnů,
8. ceník dalších služeb : Vícepráce 300 kč/hod v pracovní době, v době od 18:00-8:00 a v So a Ne je 600 Kč/hod, 2. upomínka 150 Kč, 3. upomínka 250 Kč, 4. a následující
upomínky vymáhání pohledávek 500 Kč,
9. ad §14 z. 378/2015 o ochraně spotřebitele : Český telekomunikační úřad je subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektronických
komunikací https://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu,
10. v případě nejasností jsou tyto smluvní podmínky nadřazené všeobecným obchodním podmínkám.

datum

za POSKYTOVATELE
Josef Kolařík

za UŽIVATELE

POTVRZENÍ PLATBY V HOTOVOSTI
převzal (jméno a příjmení)
J.Kolařík /O.Bálint /M.Kodym /E. Tlapáková /J.Zadák

podpis

celkem Kč

