Turbonet s.r.o.
Zátiší 1958, Uherský Brod, 688 01
IČO: 28287983, bankovní spojení 2601349709/2010

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo smlouvy / Variabilní symbol:

 Účastník
soukromá fyzická osoba

fyzická osoba - podnikatel

právnická osoba

Jméno a příjmení / firma:
Trvalé bydliště / sídlo:

Ulice:

Obec:

Datum narození / IČO:

PSČ:

DIČ:

Číslo občanského průkazu:
Telefon:

E-mail:

Adresa místa instalace: ( vyplnit pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště nebo sídla) nebo adresa 2. Přípojky
Ulice:

PSČ:

Obec:

(dále jen „účastník“) uzavírá tímto Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „smlouva“) se společností Turbonet s.r.o., se sídlem Zátiší
1958, 688 01 Uherský Brod, IČO: 28287983, DIČ: CZ28287983, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C
58794, (dále jen „poskytovatel“) a to v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek:

 Předmět smlouvy
TURBONET Internet a doplňkové služby dle Ceníku:
Bezdrátové připojení:

Optické připojení:

Individuální připojení:

Nájemné:

Veřejná IP adresa:

 TURBO HOME

 TURBO OPTIC

 TURBO

 ANO

 ANO

 NE

 NE

 TURBO FAST
 TURBO PREMIO
Platba:
CELKEM MĚSÍČNĚ: ___________________ Kč

 měsíčně (platba na začátku období)
 tříměsíční předplatné
 půlroční předplatné
 roční předplatné

 Instalované zařízení, materiál
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Zapůjčené zařízení – sériové číslo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Heslo do Wifi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 IP adresa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Fakturace a platební podmínky
Faktura:
Způsob platby:

www.turbonet.cz

 doklad zasílat elektronickou poštou  vyhotovení a zaslání tištěného vyúčtování (poplatek 50 Kč)
 trvalým příkazem z banky

 fakturovat ode dne

 hotově

Technická podpora
Tel: +420 777 680 680
Email: info@turbonet.cz

Zákaznické centrum TURBONET
Zátiší 1958, 688 01 Uherský brod
Tel: +420 775 570 530

Turbonet s.r.o.
Zátiší 1958, Uherský Brod, 688 01
IČO: 28287983, bankovní spojení 2601349709/2010

 Doba trvání smluvního vztahu
Smlouva je účinná ode dne zahájení poskytování služby (den aktivace služby), pokud není uvedeno jinak.
 smlouva na dobu neurčitou
 smlouva na dobu určitou do

 Smlouva nabývá účinnosti dne

 Přihlášení do zákaznické sekce - přihlaste se na webové stránce zakaznik.turbonet.cz (zadávejte bez www)
Zákaznické číslo:

Heslo:

 Ostatní ujednání
Účastník se zavazuje zaplatit poskytovateli aktivační poplatek
Kč s DPH.
Ceny uvedené přímo v textu této smlouvy zahrnují DPH, v zákonné výši ke dni uzavření této smlouvy, pokud není výslovně uvedeno
jinak.
Účastník prohlašuje, že:
a) se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek služeb elektronických komunikací. Tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí
této smlouvy a zavazuje se všeobecné podmínky dodržovat. Všeobecné podmínky i tato smlouva mohou být poskytovatelem
měněny postupem ve Všeobecných podmínkách uvedeným v souladu s platnými právními předpisy,
b) uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
c) je seznámen, že při vypovězení Smlouvy uzavřené na dobu určitou ze strany účastníka vzniká Poskytovateli nárok na úhradu všech
nákladů spojených s telekomunikačním zařízením a jeho instalací, které bylo Účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek
a současně na úhradu 20% ceny služeb zbývajících ode dne uplynutí výpovědní doby do konce sjednané doby trvání smlouvy,
neplatí pro fyzické osoby - podnikatel a právnické osoby, ty musí uhradit veškeré závazky do konce sjednané doby trvání smlouvy
d) se seznámil s aktuálně platným Ceníkem poskytovatele,
e) mu bylo umožněno uzavření smlouvy na dobu 12 měsíců. Při uzavření smlouvy na dobu přesahující 12 měsíců se tak činí na
výslovnou žádost účastníka,
f) podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na
internetových stránkách poskytovatele www.turbonet.cz a k nahlédnutí u technika případně v zákaznickém centru,
g) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro využívání objednaných služeb.

Podepsáno v

……………………………………………………………
ÚČASTNÍK
(podpis účastníka nebo jeho oprávněného zástupce)

www.turbonet.cz

dne

……………………………………………………………
Turbonet s.r.o.
(podpis oprávněného zástupce posytovatele)

Technická podpora
Tel: +420 777 680 680
Email: info@turbonet.cz

Zákaznické centrum TURBONET
Zátiší 1958, 688 01 Uherský brod
Tel: +420 775 570 530

