SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA
Jméno a příjmení: ____________________________
Ulice:
_______________Č.P.:_________
Město:
_______________PSČ:_________
Telefon:
____________________________

□
□
□
□

10M
15M
20M

Rychlost připojení
Mbps
10/1
15/1
20/1
/

Způsob platby za služby :

Smlouva na :

Mobil:
Fax:
Email:

_________________________
_________________________
_________________________

SPECIFIKACE SLUŽEB
Přenos dat :

Cena měsíčně :

BEZ OMEZENÍ

290,- Kč
390,- Kč
490,- Kč
,- Kč

□ převodem

□ NEURČITO

□ trvalým příkazem

□ 12 měsíců

□ poštovní složenkou

□ 24 měsíců

Jiná :

** po uplynutí sjednané doby automaticky přechází smouva na dobu neurčitou, bez dalšího poplatku
Zákazníkovi byla poskytnuta sleva v délce ……..měsíců.
1.Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout uživateli telekomunikační služby a závazek
uživatele řádně a včas hradit sjednanou cenu poskytovaných služeb.
2. Zákazníkovi byla poskytnuta zvýhodněná cena montáže a to 1,-kč. Zařízení samotné zůstává ve vlastnictví
poskytovatele.
3. Podpisem „Smlouvy o poskytování služeb“ uzavírají níže podepsané strany smluvní vztah, přičemž se
smluvní strany dohodly, že se tento vztah bude řídit „Všeobecnými obchodními podmínkami“ společnosti Pavel
Bohušík, které jsou v aktuálním znění oběma stranám známy a strany s jejich zněním souhlasí.
4. Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu po uplynutí minimální doby
užívání služby. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, dle jejich svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni ani pro ně nápadně nevýhodných podmínek. Zákazník svým podpisem stvrzuje, že
souhlasí se zněním smlouvy a jejich příloh, s jejichž zněním se seznámil.
BANKOVNÍ SPOJENÍ pro platbu za Internetové připojení
Č.U. 670100-2201265039 Kod banky: 6210
K.S.: 0308

V.S.:

Poskytovatel telekomunikačních služeb: Pavel Bohušík, 28. Října 2610/153, Moravská
Ostrava, 702 00, Osvědčení č. 758, IČ: 71955780
Kontaktní email : info@arivanet.cz , telefon : 608 561 516, 724 709 611
Za zákazníka:

Datum:

Za poskytovatele:

Číslo smlouvy(variabilní symbol):

www.arivanet.cz, email : info@arivanet.cz

