Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací prostřednictvím sítě
B1net
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Provozovatel
Ing. Marek Chlustina
Hředle 110, 267 51 Zdice
IČO: 71015621
DIČ : CZ7807190655
E-mail: obchod@b1net.cz
zastoupená panem Ing. Markem Chlustinou na jedné straně
a uživatelem služby Internet B1net
Uživatel
Jméno (Název firmy):____________________________

IČO:_____________________________

Zastoupená:____________________________________

DIČ:_____________________________

Adresa přípojky:________________________________

Faktury:__________________________

Fakturační adresa:_______________________________

E-mail:___________________________

Telefon:
na druhé straně
uzavírají tuto smlouvu o připojení ke službě Internet B1net a telefonní službě VOIP
Služba
Tarif internet:
Cena:
Trvání smlouvy:
Doba neurčitá / Doba určitá na
od podpisu smlouvy
Tarif volání:
Trvání smlouvy:
Doba neurčitá / Doba určitá na
Uděluji souhlas s uveřejněním telefonního čísla: ano/ne

Cena: dle patného ceníku www.b1net.cz
od podpisu smlouvy

Předávací protokol viz. Příloha 1
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost a každá strana
obdrží o jednom z nich.
Datum:
Místo:
Provozovatel:

Datum:
Místo:
Uživatel:

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 sítě B1net (dále jen "Podmínky") ve
znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.b1net.cz, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy
b) bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje, které mu při uzavírání a kdykoli za trvání Smlouvy předá
nebo jakkoli jinak zpřístupní, a to v souladu s čl. 3 Podmínek a Zásadami
c) byl seznámen s podmínkami poskytnutí zařízení nezbytných pro příjem objednaných služeb
d) byl seznámen s možností odstoupit od této Smlouvy v případě jejího uzavření mimo prostory obvyklé pro podnikání Poskytovatele, a to do
14 dnů ode dne poskytnutí písemné informace o obsahu Smlouvy
e) 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
f)
se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle ceníku, pokud nevrátí pronajaté Přijímací zařízení včas a v pořádku (7.4 a 7.5 Podmínek)

Tel.: +420 737287263

Bankovní spojení :
FIO Banka, č.ú. 222202222/2010

E-mail :

obchod@b1net.cz

IČO : 71015621
DIČ : CZ7807190655

