SMLOUVA o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

S22

Verze

uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

mezi UPC

Česká republika, s.r.o. (dále jen "POSKYTOVATEL") Závišova 5, Praha 4, DIČ: CZ00562262, IČ: 00562262 zapsanou v OR vedeném MS v Praze, odd. C, vl. 187485, bankovní spojení: 3983815/0300
Číslo klientského účtu (není variabilní symbol)
Uzavřená dne
Číslo operátora
Čas volání
Číslo objednávky

A ÚČASTNÍKEM, dále ADRESA MÍSTA INSTALACE:
Titul
Příjmení / Obchodní firma

Jméno

Název ulice, náměstí, třídy, nábřeží

Číslo popisné

PSČ

E-mail

Obec

Číslo orientační

Rodné číslo / Datum narození

IČ

Podlaží

Číslo OP / číslo pasu

Přípojný bod

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

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

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

PSČ

Obec

Instalace firmou

Termín instalace

Samoinstalace

DIČ

Telefon / mobil

SÍDLO SPOLEČNOSTI / MÍSTO PODNIKÁNÍ (není-li totožné s výše uvedenou adresou):

PSČ

Prodejní místo

UPOZORNĚNÍ
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

Termín dodání

OBJEDNANÉ SLUŽBY:

Kampaň

Doba určitá

Délka slevy

UPC Kabelová
televize
UPC Internet

UPC Wi-Free

měsíců

měsíců

měsíců

měsíců

měsíců

měsíců

Přidělené telefonní číslo
UPC Telefon

počet

Office 365

měsíců

Ostatní
Přijímací
zařízení
Poznámky:

měsíců

měsíců

měsíců

U služby UPC 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 přijímacího 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

Inkaso z účtu*

Číslo b. účtu

Bankovním převodem
Interval platby: 1=měsíčně,
3=kvartálně

Limit Kč

Elektronické vyúčtování
doručované na email

Jiný
1

Tištěné vyúčtování

3

*Uživatel si zadá souhlas k přímému inkasu ve prospěch bankovního účtu UPC Česká republika, s.r.o., číslo účtu 3983815/0300. Tuto skutečnost oznámí Poskytovateli včetně informace o čísle svého bankovního účtu a limitní částce.

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

a adresy elektronické pošty

adresy sídla (pokud je rozdílná od místa instalace)

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 UPC
ZASTUPUJÍCÍ/JEDNAJÍCÍ OSOBA
Titul
Příjmení

Odmítám využití adresy elektronické pošty k šíření obchodních sdělení UPC
Jméno

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

Datum narození

Rodné číslo

Číslo OP/ pasu

Telefon / mobil

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

Obec

E-mail

Účastník prohlašuje, že:
a) se seznámil a souhlasí se specifikací služeb a ceníkem Poskytovatele ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.upc.cz, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy;
b) se seznámil a souhlasí se Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací UPC Česká republika, s.r.o. pro podnikatele (dále jen Podmínky) a se Všeobecnými obchodními
podmínkami prodeje přijímacích zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o., ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.upc.cz, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy;
c) pokud je účastník fyzická osoba, uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle čl. 3 Podmínek, a to za účelem marketingu, v rozsahu údajů uvedených na smlouvě a na dobu trvání smlouvy;
d) 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;
e) bere na vědomí, že Smlouvu i jednotlivou službu lze i před uplynutím doby určité vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů, která běží ode dne následujícího po dni doručení výpovědi. V případě ukončení smlouvy
či jednotlivé služby před uplynutím doby určité vznikne Účastníkovi povinost uhradit smluvní pokutu ve výši 700 Kč za každý celý kalendářní měsíc zbývající do uplynutí doby určité.
f) se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle ceníku, pokud nevrátí pronajaté Přijímací zařízení včas a v pořádku (7.4 a 7.5 Podmínek);
g) v případě, že Účastník bude na základě této smlouvy využívat audiovizuální mediální služby na vyžádání (např. MyPrime, TV Archiv), se seznámil a souhlasí s Podmínkami užívání audiovizuálních služeb
na vyžádání poskytovaných společností UPC Česká republika, s.r.o., ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a zveřejněném na www.upc.cz, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy;
h) pokud čerpá slevu, tak se seznámil s podmínkami jejího poskytnutí dle čl. 5.4 Podmínek;
i) v případě, že Účastník bude na základě této smlouvy užívat službu UPC Wi-Free, se seznámil a souhlasí s Podmínkami užívání služby UPC Wi-Free společnosti UPC Česká republika, s.r.o., ve znění platném ke dni podpisu
smlouvy a zveřejněném na www.upc.cz, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy;
j) bere na vědomí, že pokud mu je na základě této smlouvy do programové nabídky kabelové televize zařazeno vysílání programů, které by mohlo ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, je mu zároveň
poskytnuto doplňkové technické zařízení, které umožňuje dětem a mladistvým k těmto programům omezit přístup;
k) bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen přistoupit na návrh Účastníka na změnu smlouvy, kterým by došlo ke snížení parametrů poskytované služby;
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, po jejímž uplynutí se smlouva automaticky prodlužuje o stejnou dobu, a to za stejných podmínek, pokud Účastník nejpozději měsíc před uplynutím doby určité nedoručí
Poskytovateli písemnou výpověď.

Marián Holý
Director Business Accounts
UPC Česká republika, s.r.o.

Osobní údaje klienta dle OP nebo pasu ověřil
zástupce POSKYTOVATELE, číslo a podpis

Podpis ÚČASTNÍKA

Klientské centrum UPC, PO BOX 53, Praha 3 - Žižkov ● pro e-mailový kontakt použijte formulář na www.upcbusiness.cz ● Tel: 241 005 200

