Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací č.
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích mezi smluvními stranami (dále jen Smlouva):
Poskytovatel:
TVNET s.r.o., se sídlem: Rezlerova 304, 109 00 Praha 10, IČ: 25052349, DIČ: CZ25052349,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45486, zastoupená
Ing.Jindřichem Rajnochem - jednatelem (dále jen Poskytovatel).
Kontakty Poskytovatele: telefon 274860600 (nebo *55 ze sítě Poskytovatele), email
info@tvnet.cz, adresa pro doručování - sídlo Poskytovatele.
Účastník:
X nepodnikající osoba
Jméno a příjmení, ulice, PSČ, město
datum narození nebo RČ
X OSVČ
Jméno a příjmení, ulice, PSČ, město
číslo OP/pasu
IČO případně DIČ
X právnická osoba:
firma
ulice, PSČ, město
IČO, DIČ
zastoupená – jméno, bydliště
číslo OP/pasu
X další údaje pro všechny typy účastíka
doručovací adresa
email , telefon
heslo pro komunikaci
Objednané služby:
např.:
Služba č.:

tel.číslo

1

cena

Tarif

Základní balíček Q DATA 300 (0+0+300)

736128470
balíček

SIM: Flexi
100 min do všech sítí
100 SMS do všech sítí

Celková výše zálohy s DPH

149
0
95
95
339

Součástí smlouvy jsou Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací – služeb virtuálního mobilního operátora
a Příloha 1: Informace o zpracování osobních údajů (dále jen VSP)
a aktuálně platný ceník, jehož součástí je Příloha 2: Specifikace datových služeb.
Tyto dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách www.zlutasimka.cz a v sídle
Poskytovatele.
Níže podepsaný účastník prohlašuje, že údaje v této smlouvě jsou pravdivé, že byl
seznámen se všemi závazky vznikajícími touto smlouvou a seznámil se s VSP a aktuálně
platným ceníkem včetně Přílohy 1 a Přílohy 2.
Účastník uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů a se
zasíláním obchodních sdělení v souladu s VSP.
Účastník prohlašuje, že smlouva byla uzavřena podle jeho skutečné, svobodné a vážné
vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuje svůj
podpis.
Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou
V Praze dne: ____________
Poskytovatel:

Účastník:

