
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ č.: PV/INT-2017-00019771/C 
   

Poskytovatelem : Korespondenční adresa - Pobočka Sídlo
Infos Art s.r.o., Barákova 5

 796 01 Prostějov, Tel. 588 882 111 
Infos Art s.r.o., Valdenská 27/363

 779 00 Olomouc
IČO: 25849638, DIČ: CZ 25849638, Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. 5828851115/5500

a Uživatelem

Příjmení: Smlouvy Jméno: Test R.Č. :  ID: 19771
Ulice: Barákova Č. domu: 5 Patro:  

Město: Prostějov Datum narození
 (podle OP)  PSČ: 79601 

Telefon: 588 882 111 Mobil:  Email: infos@infos.cz 

Fakturační adresa uživatele :

Název firmy: Infos Art, s.r.o. IČO:  DIČ:  

Ulice: Barákova Č. domu: 5 Patro:  

Město: Prostějov PSČ: 79601 

Telefon: 588 882 111 Mobil:  

Služby - Internetu  Cena služby měsíčně:  Start na 12 měs. ANO / NE

- Televize (IPTV):  Cena služby měsíčně:  STB1:   cena: 1000+99/24měs.Kč  nebo 2000Kč  
STB2:   cena: 1000+99/24měs.Kč  nebo 2000Kč 

- TV Balíčky:
Hudba Dětský Sport Dokument Erotika HD

Film HBO MAX PACK

- Telefon (VOIP) :     S/N:  

Aktivační poplatek: Minimální délka smlouvy v
měsících : Výpovědní lhůta: 30 dnů Zkušební doba: 7 dnů

Půlroční předplatné pouze pro Internet: - 5 % Roční předplatné pouze pro Internet: - 10 %

  Uživatel je povinen se v průběhu zkušební doby přihlásit do zákaznického účtu a odsouhlasit "Všeobecné podmínky". Dále je povinen po ukončení zkušební
doby zaplatit aktivační poplatek a měsíční paušál. Všechny faktury budou uveřejněny na účtu zákazníka.

IP adresa karty:  Maska sítě: 255.255.255.0 

Brána:  DNS1: 46.33.112.42 DNS2: 46.33.96.2 

Příchozí pošta
POP3:  Odchozí pošta SMTP: smtp.infos.cz 

VOIP Telefon / Brána:  

Materiál - viz zadní strana smlouvy  - Majetek firmy Infos Art.  - Majetek zákazníka.

Poznámky :
  

Jméno bezdrátové sítě WiFi
(ssid) : INFOS_Smlouvy Heslo sítě WiFi :  

Fakturovat od : Dne: 30.10.2017 

Razítko : 

Službu a zařízení : Předal: …………………………………… Podpis technika: ………………………………

Převzal:
………………………………

 vypsat hůlkovým písmem
Podpis uživatele:

 (popř. platného
zástupce)

………………………………

Tímto podpisem potvrzuji, že aktivace služby byla předána v pořádku, že jsem se seznámil s "Všeobecnými podmínkami služeb elektronických komunikací a
doplňkových služeb" (dále VPK) a aktuálním ceníkem poskytovaných služeb, které jsou přílohou této smlouvy. Beru na vědomí , že po uplynutí zkušební doby
nabývá platnost smluvní vztah s Poskytovatelem, což stvrzuji svým podpisem, dále že v případě hrubého porušení této smlouvy a VPK má Poskytovatel právo
udělit Uživateli smluvní pokutu ve výši 10 000.- Kč , kterou se zavazuji uhradit a v případě výpovědi při nedodržení "Minimální doby smlouvy" mi bude
vyúčtována částka ve výši jedné pětiny zbývajících splátek do konce "Minimální doby trvání smlouvy" (viz. VPK). Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich
vztahy upravené touto smlouvou a VPK , které jsou součástí této smlouvy, jakož i následky plynoucí z porušení práv a povinností z těchto vztahů vzniklých, se
řídí NOZ z.č.89/2012, ve znění pozdějších předpisů.

"Všeobecné podmínky" jsou uveřejněny v účtu zákazníka, který najdete na adrese: http://ucet.infos.cz 

V případě problému se zabezpečením najdete řešení na: http://certifikat.infos.cz/

přihlašovací
jméno: heslo si volíte sami při prvním vstupu do účtu

 
Infos Art, s.r.o., Barákova 5, Prostějov, e-mail: infos@infos.cz, www.infos.cz, Provozní doba Po-Pá: 8.00-16.00

 Ohlašování poruch během prac. doby na tel. 588 882 111 nebo po celý den na záznamníku poruch 588 882 882 


