SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
připojení k datovým službám
* takto označené položky jsou povinně vyplňované

ID zákazníka:

Číslo smlouvy:

*

Číslo dodatku:

Podepsanou smlouvu ve dvou vyhotoveních zašlete poštou na adresu: Kontaktní centrum, ADE computer, družstvo, Kubelíkova 1224/42 , 130 00 Praha 3.
V případě uzavírání Smlouvy prostředníctvím pošty je nezbytné současně zaslat fotokopíí platného dokladu totožnosti, dle Obchodních podmínek služby.

ID zprostředkovatele:

Heslo:

Poskytovatel

ADE computer, družstvo , Kubelíkova 1224/42 ; 130 00 Praha 3
IČ: 25493060, DIČ: CZ25493060 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. Dr, vložka č. 7610
registrace ČTÚ č.: 1571
Zákazník
Příjmení / Obchodní firma:
Adresa trvalého pobytu
č. OP / IČ:

2)

1)

Jméno:

*
č. pasu:

*

Datum narození:

Titul:

*

/ Sídlo firmy:
DIČ:

*

2)

Státní příslušnost

*

2)

*

*

1) Nutno vyplnit. Jde o adresu uvedenou na platném dokladu totožnosti,nebo výpisu z OR, ŽL. kterým je třeba doložit pravdivost uvedených údajů.
2) IČ (též DIČ) uvádí právnická osoba, či fyzická osoba samostatně výdělečně činná, ostatní fyzické osoby uvádějí číslo OP. Číslo pasu nutno vyplnit pouze v případě cizích státních příslušníků.

Adresa instalace služeb a objednávané služby
Lokalita (název):

Označení budovy:

Ulice:

č. popisné / č. orientační:

Obec:

PSČ:

Služba ADE WL:

Služba ADE FL:

objednávám

Cena tarifu bez DPH:

3)

Kč

Patro:

Služba ADE BL:

objednávám

Cena tarifu bez DPH:

3)

č. bytu:

/

Kč

objednávám

Cena tarifu bez DPH:

3)

Kč

3) Slouží pro identifikaci tarifu, na který chcete službu aktivovat. Vyplňujte pouze u služeb, o které máte zájem.

Fakturační adresa a způsob platby
Ulice:

4)

Obec:

č. popisné / č. orientační:

4)

4)

PSČ:

Způsob platby:

inkasem

5)

bankovním převodem

hotově

Vyúčtování zasílané:

elektronicky

6)

poštou (poplatek dle ceníku)

č. účtu / Kód banky:

Banka:

/

4)

/

4) Vyplňuje se pouze v případě, že je fakturační adresa odlišná od adresy instalace služby. Pokud není vyplněno, používají se údaje z „adresy instalace služeb“.
5) Při platbě inkasem je nutno zřídit ve Vaší bance inkasní příkaz a uvést číslo účtu, z nějž bude inkaso prováděno. Blíže viz. Obchodní podmínky a zadní strana této Smlouvy.
6) Elektronicky jsou faktury zasílány vždy – zdarma.

Kontaktní údaje zákazníka ve věci zřízení služeb a doručování korespondence týkající se poskytovaných služeb
Mobil:

Tel. / Fax:

*

/

E-mail:

7)

*

7) Nutno vyplnit z důvodu zaslání přístupu nutného pro zabezpečený přístup k k dalším informacím a funkcím služby. Na tuto e-mailovou adresu Vám budou také zasílány pravidelné fakturace,
průběžné informace a novinky týkající se zřízených služeb.

Specifikace služeb (Vyplňují se pouze specifikace služeb, které objednáváte)
ADE WL - služba připojení k Internetu / Wireless Line
Objednaný tarif:
Trvání smlouvy:

víkend
10)

Router – pronájem:
Veřejná IP adresa:

bez smlouvy
8)

11)

cena

Student

Rodina

majitel převaděče
Kč bez DPH

doba neurčitá

Individual
doba určitá 24 měs.

zdarma po dobu trvání smlouvy

Kč bez DPH

ano / cena

Rodina plus
doba určitá 12 měs.

Požadovaný termín zřízení:

9)

8) Router není pro službu nutný, nicméně v praxi jej využívá většina zákazníků. Router lze koupit za plnou cenu (při smlouvě na dobu neurčitou), nebo pronajmout (při smlouvě na dobu určitou).
9) Není-li vyplněno, bude služba zřízena v nejbližším možném termínu.

ADE FL - služba připojení k Internetu / Fiber Line
Objednaný tarif:
Trvání smlouvy:

Light
10)

bez smlouvy

Router – pronájem:
Veřejná IP adresa:

cena

11)

Light 40
doba neurčitá

Light 60

Light 100

doba určitá 12 měs.

Kč bez DPH

doba určitá 24 měs.

zdarma po dobu trvání smlouvy

Kč bez DPH

ano / cena

Light 200

Požadovaný termín zřízení:

9)

10) Povinná doba dodržení podmínek smlouvy. Ukončení je možné jen pouze za splnění podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách.

ADE BL - služba připojení k Internetu / Business Line
Objednaný tarif:
Trvání smlouvy:

Standard
10)

Router – pronájem:
Veřejná IP adresa:

Business

doba neurčitá
8)

11)

cena

doba určitá 24 měsíců

Kč bez DPH

ano / cena

Business Plus

Kč bez DPH

Individual

Požadovaný termín zřízení:

9)

zdarma po dobu trvání smlouvy
Požadovaný termín zřízení:

9)

11) Pevnou veřejnou IP adresu lze pronajmout dle platného Ceníku.

Aktivace služby
Aktivace služby

12)

Kč bez DPH

Akční nabídka

Kč bez DPH

Zdarma

13) Cena aktivace služby se může lišit dle lokality instalace - cena se stanovuje dle platného Ceníku, nebo dle Akčních nabídek uvedených na webové prezentaci firmy.
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Závěrečná ustanovení:
1.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou nebo Dodatkem smlouvy se řídí právním řádem ČR, Smlouvou, Dodatkem smlouvy, Obchodními podmínkami
společnosti ADE computer, družstvo vydanými Poskytovatelem pro služby elektronických komunikací a Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb
elektronických komunikací společnosti ADE computer, družstvo.
1.2. Služby budou aktivovány dle možností Poskytovatele co nejblíže k požadovanému termínu zřízení, zpravidla do 14 dnů od požadovaného termínu zřízení.
V případě nevyplnění data požadovaného termínu zřízení, budou služby aktivovány zpravidla do 14 dnů od podepsání Smlouvy poslední smluvní stranou.
1.3. Zákazník prohlašuje, že je majitelem bytu, ve kterém bude provedena instalace služeb, nebo má k tomuto bytu platnou nájemní smlouvu s jeho majitelem a plný
souhlas majitele k instalaci objednané služby. Pokud tato podmínka není splněna, Zákazník doloží současně s touto smlouvou ověřený souhlas majitele bytu
nebo domu se zřízením služby.
1.4. Zákazník dále prohlašuje, že nemá vůči Poskytovateli žádné dluhy z předchozího, nebo jiného souběžného smluvního vztahu. Ceny za poskytované služby
a související činnosti a cenové podmínky, jsou uvedeny v Ceníku Poskytovatele, platném ke dni poskytnutí služby. Zákazník se zavazuje platit ceny
za poskytnuté služby ve lhůtách splatnosti, uvedených Poskytovatelem ve vyúčtování za telekomunikační služby.
1.5. Smlouva nedo Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
1.6. Smlouva nebo Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zahájení poskytování služby dle této Smlouvy
nebo Dodatku smlouvy. Příslušné Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy.
Podpisem této Smlouvy nebo Dodatku smlouvy zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami, Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických
komunikací, aktuálním Ceníkem Poskytovatele pro služby elektronických komunikací a souhlasí s poskytováním osobních údajů dle přílohy smlouvy. Zákazník
prohlašuje, že údaje uvedené v této Smlouvě nebo Dodatku smlouvy jsou pravdivé a úplné. V případě, že Poskytovatel zjistí, že uvedené údaje jsou nepravdivé či
nepřesné, má na základě Obchodních podmínek právo ukončit poskytování služby (služeb).
Přílohy Smlouvy nebo Dodatku smlouvy:
příloha 1: Obchodní podmínky
příloha 2: Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací
příloha 3: Ceník služeb elktronických komunikací
příloha 4: Předávací protokol při zahájení služeb elektronických komunikací
příloha 5: Informace k souhlasu s poskytováním osobních údajů
Poznámka:

V ______________

V ___________ dne ________

dne _________

__________________________
Zprostředkovatel

_________________________________
Zákazník nebo jeho zplnomocněný
zástupce

V ______________

dne _________

_________________________________
Zástupce společnosti
ADE computer, družstvo

Způsoby úhrad plateb za poskytování služeb
Služby lze hradit následujícím způsobem :
Způsob platby je třeba zvolit předem ve Smlouvě. V průběhu trvání Smlouvy jej lze změnit po dohodě s Poskytovatelem.
Při provádění opakovaných plateb je nutné uvádět jako jako VS (variabilní symbol) ID zákazníka, při provádění jednorázových plateb je nutné uvádět také SS
(specifiský symbol) číslo faktury za dané účtovací období. Při neuvedení správných symbolů není možné došlou platbu identifikovat a za její ruční dohledávání
účtujeme smluvní pokutu dle Ceníku. Proto Vás prosíme o správné zadávaní Vašich plateb.

1. Opakovaná platba z účtu (doporučovaný způsob úhrady)
Pro tuto platbu je třeba ve Vaší bance zadat tzv. trvalý příkaz k úhradě .
Tato forma úhrady Vás zbavuje nutnosti hlídat každý měsíc blížící se termín splatnosti a zároveň neztrácíte kontrolu nad částkami, které budou
automaticky odečteny z Vašeho účtu.

2. Jednorázová platba příkazem z účtu
Po obdržení faktury provedete jednorázově platbu a to buď elektronicky či osobně v bance. Jako variabilní symbol použijte ID zákazníka a jako specifický symbol číslo
faktury, částku prosím nezaokrouhlujte.

3. Platba složenkou
Po obdržení faktury provedete jednorázově platbu složenkou na poště. Jako variabilní symbol použijte ID zákazníka a jako specifický symbol číslo faktury, částku
prosím nezaokrouhlujte.

4. Platba v hotovosti na místně příslušné pobočce společnosti
Bankovní spojení pro provádění plateb : ADE computer, družstvo
Název účtu:
ADE computer, družstvo
Banka: UniCredit Bank Czech Republic
Kód banky:
2700
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číslo účtu: 2102956125
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