Verze

16.3.21

SMLOUVA o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

mezi matriXpro s.r.o. (dále jen „POSKYTOVATEL“)
Hlavní 13, 747 64 Horní Lhota, IČO: 27771733, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 51382 (dále jen „matriXpro“).
Číslo klientského účtu (není variabilní symbol)

Uzavřená dne

Číslo objednávky

Číslo operátora

Čas volání

Prodejní místo

A ÚČASTNÍKEM, dále ADRESA MÍSTA INSTALACE:
Titul

Příjmení / Obchodní jméno

Jméno

Rodné číslo / Datum narození

Název ulice, náměstí, třídy, nábřeží

Číslo popisné

PSČ

E-mail

Obec

Č. orientační

Podlaží

IČ

DIČ

Přípojný bod č. Číslo OP / číslo pasu

Telefon / mobil

ADRESA TRVALÉHO POBYTU (není-li totožná s výše uvedenou adresou):

KORESPONDEČNÍ ADRESA (není-li totožná s výše uvedenou adresou):

UPOZORNĚNÍ

Adresa (ulice, náměstí, třída)/číslo popisné/číslo orientační

Adresa (ulice, náměstí, třída)/číslo popisné/číslo orientační

PSČ

PSČ

Účastník je povinen informovat Poskytovatele
o každé změně údajů uvedených ve Smlouvě
(zejm. adresy, telefonního čísla, emailu a údajů
důležitých pro platbu poplatků za služby atd.)
a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů
od data změny. Na změny, o kterých nebude
Poskytovatel v souladu se Smlouvou informován,
nemůže a nebude Poskytovatel brát ohled.

Obec

Instalace firmou

Obec

Samoinstalace

Termín instalace

Termín dodání

OBJEDNANÉ SLUŽBY:

Kampaň

Délka slevy

Internet

měsíců

Televize

měsíců

Telefon

Přidělené telefonní číslo

měsíců

Ostatní

měsíců

Ostatní

měsíců

Ostatní

měsíců

POZNÁMKY:

U služby Telefon je hovorné nad rámec volných minut účtováno dle platného ceníku.

Jednorázové vstupní poplatky:

Ostatní jednorázové poplatky:

Standardní instalace

Kč

Jiný poplatek:

Kč

Připojovací poplatek

Kč

Jiný poplatek:

Kč

Prodej příjímacího zařízení:
Zařízení:

Použité

Kupní cena

Kč

Zařízení:

Použité

Kupní cena

Kč

Zařízení:

Použité

Kupní cena

Kč

Zařízení:

Použité

Kupní cena

Kč

Způsob platby:

Forma vyúčtování:

SIPO

Spoj. číslo SIPO

Bankovní převod

Číslo b. účtu

Elektronická faktura
doručovaná na e-mail

Jiný
VS

V telefonních seznamech souhlasím s uveřejňováním mého jména, příjmení, adresy a telefonního čísla

Interval platby:

Tištěná faktura
(zpoplatněna)

měsíční

a adresy elektronické pošty

Nepřeji si, aby mé osobní údaje uvedené v telefonních seznamech byly využívány pro kontaktování za účelem marketingu
Odmítám využití telefonního čísla k šíření obchodních sdělení matriXpro

Odmítám využití adresy elektronické pošty k šíření obchodních sdělení matriXpro

ZASTUPUJÍCÍ/JEDNAJÍCÍ OSOBA:
Titul

Příjmení

Jméno

Adresa trvalého pobytu (ulice, náměstí, třída, číslo popisné a orientační)

PSČ

Obec

Datum narození

Rodné číslo

Číslo OP / pasu

Telefon / mobil

Důvod zastoupení/jednání (zejm. manžel/ka, plná moc přilož. ke sml., člen statutár. orgánu)

E-mail

Účastník prohlašuje, že:
a) se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, ceníkem Poskytovatele, Zásadami ochrany soukromí spotřebitelů (dále jen „Zásady“) a s Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací společnosti matriXpro s.r.o. pro domácnosti (dále jen „Podmínky“) ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.matrixpro.cz, tyto obdržel a bere
na vědomí, že jsou součástí smlouvy;
b) obdržel vzorový formulář s poučením o možnosti odstoupit od Smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele nebo prostředkem komunikace na dálku a žádá,
aby Poskytovatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení;
c) souhlasí a bere na vědomí, že tato smlouva mění a doplňuje veškerá práva a povinnosti založená dříve uzavřenou smlouvou mezi Účastníkem a Poskytovatelem ke stejnému místu instalace;
d) se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle ceníku, pokud nevrátí pronajaté Přijímací zařízení včas a v pořádku (7.4 a 7.5 Podmínek);
e) v případě, že Účastník bude na základě této smlouvy užívat audiovizuální mediální služby na vyžádání, se seznámil a souhlasí s Podmínkami užívání audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných
společností matriXpro s.r.o., ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.matrixpro.cz, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy;

f) bere na vědomí, že pokud mu bude na základě Smlouvy do programové nabídky televize zařazeno vysílání programů, které by mohlo ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,
bylo mu zároveň poskytnuto technické opatření, které umožňuje dětem a mladistvým k tomuto vysílání omezit přístup.
g) že převzal na zvláštním listu papíru seznam jednotlivých OKU (ověřovací kód účastníka) ke svým telefonním číslům, pokud si zřídil službu Telefon.

Martin Kopecký
matriXpro s.r.o.

Osobní údaje klienta dle OP nebo pasu ověřil

zástupce POSKYTOVATELE, číslo a podpis

podpis ÚČASTNÍKA

