Číslo zákazníka / var. symbol

20210101

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

Ladislav Klusák – telekomunikační zařízení, Dolní Čepí 24, 592 62 Nedvědice, IČ 72362243, DIČ CZ7705284774
ŽL vydaný MěÚ Bystřice n. P. dne 16.11.2001 pod ev.č. 371400-24344
Jméno

Příjmení

Datum narození

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI

Fyzická osoba
Zástupce právnické osoby
Obchodní jméno / název firmy

IČ

DIČ
Právnická osoba

Telefon, mobil

E-mail
Kontaktní údaje

Ulice / Část obce

Číslo popisné

PSČ

Město / Obec
Bydliště / sídlo firmy
Adresa připojení
pokud se liší od bydliště / sídla

Vztah k nemovitosti

PŘEDMĚT SMLOUVY
PLATBA

●

ZPŮSOB ÚHRADY
ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ

Jiný/uveďte:

Služba

Rychlost stahování-vkládání Mb/s
inz./max./běž./min. - inz./max./běž./min.*

Wifi MINI

10/10/6/4 – 3/3/2/1

Cena služby

Platba

Cena

měsíčně

242,00 Kč

měsíčně

242,00 Kč
uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH

*inz. - inzerovaná

PODPISY
SMLUVNÍCH STRAN

Nájemník

Vlastník nemovitosti

max. - maximální

běž. - běžná

min. - minimální

Začátek účtovacího období :

Číslo bankovního účtu

Bankovním převodem

01.01.2021

Kod banky

Jiný
Uveďte:

…....................................................................................

Platbu nastavte ve prospěch účtu: 1208576011/3030
Trvalý příkaz nastavte, prosím, vždy k 20. dni v měsíci.

Variabilní symbol: 20210101
První platbu nastavte: 01.01.2021

Já, zákazník, prohlašuji, že jsem se seznámil se všeobecnými a obchodními podmínkami, provozním řádem a ceníkem které jsou
nedílnou součástí této smlouvy. S uveřejněním všeobecných a obchodních podmínek, provozního řádu a ceníku poskytovaných
služeb na webových stránkách poskytovatele (www.kldigital.cz) souhlasím. Jsem si vědom, že všeobecné a obchodní podmínky,
provozní řád a ceník obdržím na vyžádání i v tištěné podobě.

Smlouvu uzavírám na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dní, účinou vždy od 1. dne v měsíci.
Zákazník souhlasí se strojním zpracováním údajů uvedených v této smlouvě pro potřeby poskytovatele služby.
Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz souhlasu s jejím zněním
připojují k ní své podpisy.
Podpis / razítko zákazníka

Datum:

01.01.2021

Razítko a podpis poskytovatele

