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Uzavřen(á) mezi POSKYTOVATELem:

Nej.cz s.r.o.
Francouzská 75/4, 12000 Praha 2, IČ 03213595, DIČ CZ03213595
zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228799
bankovní spojení (číslo účtu): 9997776652/0800 nebo 9997776652/2700

Smlouva: 3010138758

Typ smlouvy: N 13
Uzavřena dne: 13.6.2018

PIN: 044880

a ZÁKAZNÍKem (odběrné místo):

Jméno/název: Obec:Vzorová smlouva Aš
Ulice:

Telefon (mobil): E-mail: Číslo popisné:739123456 vzor@nejtv.cz 0 / servis

PLÁTCE (fakturační údaje):

Celé jméno: Obec:Vzorová smlouva Praha
Způsob platby: bankovní převod Ulice: Vzorová
Rodné číslo: SIPO: Číslo popisné:9999991234 1
Číslo účtu: Banka: Var. symbol:_______________ ______ 3010138758

Způsob zasílání vyúčtování:

prostřednictvím zákaznické zóny moje.nej.cz

v listinné podobě (zpoplatněno)

v elektronické podobě na výše uvedený e-mail

OPAKOVANÉ SLUŽBY:

kód název zahájení služby v/od částka

TN-XX Nej NET TV XXL červenec 2018 649,-
vyberte přijímač iptv !!!

bez internetové konfigurace

STBIP NET TV set-top box - správa červenec 2018 80,-

TN-25 Nej NET TV plus 27 kreditů červenec 2018 200,-

TN-S Nej NET TV zpětný časový posun 7 červenec 2018 40,-

TN-R Nej NET TV nahrávání 100 červenec 2018 70,-

TN-D Nej NET TV správa služeb další zařízení červenec 2018 50,-

PKMW Pronájem kabelového modemu s WIFI routerem červenec 2018 30,-

PŘEHLED MĚSÍČNÍCH PLATEB: (pro prvních 12 měsíců, doporučujeme uhradit vyúčtování k 20. dni v měsíci)

07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019

1119,- 1119,- 1119,- 1119,- 1119,- 1119,- 1119,- 1119,- 1119,- 1119,- 1119,- 1119,-

Smlouva na dobu určitou

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, doba trvání smlouvy je 24 měsíců. Datum zahájení poskytování Služby je uveden ve smlouvě v části
Opakované služby.

Smlouva pokračuje na další straně >>>
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2. Smluvní strany se dohodly, že dobu trvání smlouvy na dobu určitou je možné prodloužit na dobu, na kterou byla tato smlouva sjednána tím,
že Zákazník udělí svůj prokazatelný souhlas s tímto prodloužením. V opačném případě přechází smlouva na dobu neurčitou.

3. V případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodů na straně Spotřebitele, je Spotřebitel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu.
Výše smluvní pokuty je stanovena na 20 % ze součtu měsíčních paušálů opakovaných služeb zbývajících do konce smluvní doby. K této
částce budou připočteny poplatky za pronájem a aktivaci koncového zařízení, které bylo, oproti podmínkám smlouvy na dobu neurčitou,
poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Konkrétní výše poplatku za pronájem a aktivaci zařízení dle typu smluvní doby a poskytnutého
zařízení je uvedena v Ceníku služeb. Po autoprolongaci smlouvy nebude poplatek za aktivaci koncového zařízení požadován.

4. Veškerá zapůjčená zařízení určená k poskytování Služeb jsou Zákazníkovi poskytována dle CENÍKu SLUŽEB a ZARÍZENÍ Nej.cz s.r.o. a
jsou ve vlastnictví Poskytovatele, který odpovídá za jejich funkčnost. Zákazník je povinen v případě ukončení smlouvy bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 10-ti dnu vrátit zařízení určené k poskytování služeb Poskytovateli. V případě, že Zákazník zapůjčené zařízení včetně
příslušenství nevrátí nebo jej poškodí, bude v takovém případě požadována úhrada za každé jednotlivé zařízení dle platného Ceníku zařízení.

5. V případě prodlení s úhradou bude naúčtována smluvní sankce za neuhrazení faktury ve splatnosti dle platného CENÍKu SLUŽEB.

6. Nedílnou součástí této smlouvy (případně dodatku) jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti v aktuálním znění. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této smlouvy před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek společnosti
Nej.cz s.r.o..

7. Souhlasím s využitím telefonního čísla a elektronické adresy k šíření obchodních a marketingových sdělení Poskytovatele ANO NE

8. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu odst. 12.2 VP ANO NE

9. Zákazník prohlašuje, že se seznámil a výslovně souhlasí s aktuálním zněním (I.) CENÍKu SLUŽEB Nej.cz s.r.o., (II.) Všeobecných
obchodních podmínek společnosti Nej.cz s.r.o. a (III.) provozních řádů příslušných k objednaným službám, tj. Provozního ŘÁDu společnosti
Nej.cz s.r.o. pro poskytování datových služeb Nej INTERNET – připojení do sítě internet, Provozního ŘÁDu společnosti Nej.cz s.r.o. pro
poskytování hlasových služeb Nej TELEFON pro domácnosti, Provozního ŘÁDu společnosti Nej.cz s.r.o. pro poskytování služeb kabelové
televize Nej TELEVIZE, Provozního ŘÁDu společnosti Nej.cz s.r.o. pro poskytování služeb IP televize Nej NET TV nebo Provozního ŘÁDu
společnosti Nej.cz s.r.o. pro poskytování mobilních služeb Nej MOBIL a (IV.) CENÍKu zařízení,  a že byl seznámen s možností odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření formou písemného odstoupení doručeného Poskytovateli v případě, že smlouvu uzavírá jako spotřebitel
mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele nebo za použití prostředku komunikace na dálku.

Povoluji tímto disponovat s mými osobními údaji pro účely informačních a účetních systémů.

Za Poskytovatele

Jaroslav Hanyk
jednatel společnosti podpis zástupce uživatel

....................................................................................


