Smlouva č.: M

Smlouva o poskytování služby elektronických komunikací
(mobilní telefonní služba)
Účastník (fakturační adresa) :

Poskytovatel:
MSC-NET s.r.o.

Firma:

Palackého 143

Ulice:

282 01 Český Brod
DIČ: CZ27434109

IČ: 27434109

Zapsána v OR, Městský soud v Praze, odd. C, vl. 111960

Parametry a cena služby :

PSČ/Obec:
IČ/OP:

DIČ:

Dodací - instalační adresa (pokud se liší od fakturační) :

Tarif :

Firma:
IMSI

Identifikace SIM :

ICCID
Nezadáno
Identifikace (číslo uvedené na SIM) :

Jméno:
Ulice:
PSČ/Obec:
Oprávněný zástupce účastníka a kontakt :
Jméno a Příjmení :

Telefonní číslo : +420

telefon, mobil :
Email :

Služby jsou poskytovány v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Všeobecné
podmínky“), Technickou specifikací (odpovídající variantě služby) a Ceníkem služby (dle varianty služby ). Tyto dokumenty jsou přílohou této
smlouvy a jejich platné znění je dostupné v provozovně Poskytovatele a internetových stránkách www.msc-net.cz . Účastník se zavazuje
platit za poskytování služeb ceny uvedené v této smlouvě a ceny dle platného Ceníku služby a to dle platebních podmínek určených
Všeobecnými podmínkami poskytovatele. Neplnění platebních podmínek je považováno za podstatné porušení smlouvy. Ceny za doplňkové
služby, které lze v souvislosti se službami dle předmětu této smlouvy využívat, jsou stanoveny Ceníkem služby. Ceny jsou uvedeny s DPH,
která bude účtována dle platných daňových zákonů. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a níže uvedenými dokumenty se
řídí zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a NOZ, v platném znění. Podpisem této Smlouvy Účastník uděluje souhlas se
zasíláním obchodních sdělení e-mailem dle zákona č. 480/2004 Sb.§7 v maximální periodě 3x měsíčně, který může odvolat. Smlouva se
podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, oboustranně
podepsaných číslovaných dodatků. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po
podání výpovědi. Pokud účastník nepotvrdí písemně termín ukončení smlouvy nejpozději 14 dní před uplynutím řádného smluvního období,
smlouva se automaticky prodlužuje na dobu neurčitou. V případě nedodržení minimálního závazku, náleži poskytovateli smluvní
pokuta.Podá-li účastník výpověď tak, že výpovědní lhůta skončí dříve, než je stanovená minimální doba užívání služby dle této smlouvy, má
Poskytovatel právo vyúčtovat účastníkovi za období mezi koncem výpovědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby užívání služby
jednorázovou cenu ve výši jedné pětiny součtu měsíčního plnění uživatele za období ode dne ukončení výpovědní doby do uplynutí doby, na
kterou byla smlouva uzavřena. Podpisem této smlouvy vyslovuji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění a § 87 zákona č. 127/2005 Sb. Poskytovatel je
oprávněn předat vymáhání pohledávek vůči Účastníkovi třetí osobě. Účastník souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetí osobě za účelem
vymáhání pohledávek podpisem Smlouvy. Účastník je povinen s touto třetí stranou jednat jako s řádně zmocněnou osobou Poskytovatele.
Veškeré náklady Poskytovatele na vymáhání pohledávky od Účastníka nese Účastník.

V Českém Brodě dne: . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................
MSC-NET s.r.o.
poskytovatel

..................................
účastník

