Číslo účastnické smlouvy: 2021401xxx

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
uzavřená v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění

I.

Smluvní strany

Poskytovatel:

Uživatel:

EMPECOM, s.r.o.
Polská 1174/3A
779 00 Olomouc
IČO: 25837516
DIČ: CZ25837516
Bankovní spojení: FIO
číslo účtu: 2900264801/2010

Jméno Příjmení
Adresa č.p./č.o.
779 01 Olomouc
Datum narození: 00.00.0000
e-mail: jmeno@email.cz

Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 20652.

II. Předmět smlouvy
Poskytovatel poskytne Uživateli na základě svých oprávnění služby přístupu do Internetu v následujícím rozsahu:
Tarifní program: L
Maximální rychlost stahování/odesílání:

Datum zahájení poskytování služeb:
Mbps

Běžně dostupná rychlost stahování/odesílání:
Minimální rychlost stahování/odesílání:

Cena služby za měsíc bez DPH:
Mbps

Mbps

Zúčtovací období: měsíc
Platba za zúčtovací období bez DPH:

Variabilní symbol pro platby: 2020401xxx

Instalace / Aktivace

Místo přístupu:

Dotovaná cena bez DPH:

Olomouc, adresa

Kč

Nedotovaná cena bez DPH:

Kč

Kč
Kč

K uvedeným cenám se účtuje DPH platné v době poskytnutí služeb.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s minimální dobou poskytování služby 24 měsíců. Pokud klient vypoví smlouvu v době závazku, je
povinen doplatit rozdíl mezi dotovanou a skutečnou cenou instalačního poplatku.

Uživatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a
s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
V Olomouci dne ……………………………..

V …………………………………………… dne …………………………

Za Poskytovatele:………………………………………………………………

Za Uživatele:………………………………………………………………

Zpracování osobních údajů probíhá plně v souladu s platnou právní úpravou předpisů a norem České republiky a
Evropské unie, zejména pak v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou upraveny
Podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele
www.mornet.cz.
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělen dne ………………………

Podpis Uživatele: ……………………………………….……

