PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PŘI ZAHÁJENÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PŘI UKONČENÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
připojení k datovým službám
* takto označené položky jsou povinně vyplňované

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 zákazníka:

Číslo smlouvy:

*

Číslo protokolu:

*

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 / fakrurační adresa
Příjmení / Obchodní firma:
Adresa trvalého pobytu
č. OP / IČ:

2)

Datum narození:

1)

Jméno:

*

Titul:

*

/ Sídlo firmy:
č. pasu:

*

DIČ:

*

2)

2)

Státní příslušnost

*

*

*

1) Nutno vždy vyplnit. Jde o adresu uvedenou na platném dokladu totožnosti, 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

3)

Lokalita (název):

Označení budovy:

Ulice:

č. popisné / č. orientační:

Obec:

PSČ:

Patro:
/

č. bytu:

3) Vyplňuje se pouze v případě, že je fakturační adresa odlišná od adresy instalace služby. Pokud není vyplněno, používají se údaje z „fakturační adresy“.

Technická specifikace
Modem - pronájem:

Kč

cena

Modem - prodej (volitelné):

zdarma po dobu trvání smlouvy

Modem (typ):

cena

Kč

cena

Kč

Modem (MAC):

Anténa (typ):

Router – pronájem:

Kč

cena

Router – prodej (volitelné):

zdarma po dobu trvání smlouvy

Pevná IP adresa:

Datum zřízení:

Router (typ):

4)

Router (MAC):

WiFi

4) Datum předání, montáže, nebo výměny zařízení u zákazníka.

Ukončení služby
Modem - poškozeno:

Ano

Ne

uhrazeno zákazníkem v ceně

Kč

Modem - vráceno:

Ano

Ne

Ant éna - poškozeno:

Ano

Ne

uhrazeno zákazníkem v ceně

Kč

Ant éna - vráceno:

Ano

Ne

Modem - vlastnictví zákazníka:

Ano

Ant éna - vlastnictví zákazníka:

Ano

Router - poškozeno:

Ano

Ne

uhrazeno zákazníkem v ceně

Kč

Router - vráceno:

Ano

Ne

Router - vlastnictví zákazníka:

Ano

Napájecí adapter - poškozeno:

Ano

Ne

uhrazeno zákazníkem v ceně

Kč

Napájecí adapter - vráceno:

Ano

Ne

Pro ukončení smluvního vztahu se Zákazník zavazuje řádně uhradit své závazky ve prospěch Poskytovatele hotově, nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů na účet
Poskytovatele. Při prodlení bere na vědomí a souhlasí s naúčtovaním smluvní pokuty dle platného Ceníku.
Vyrovnání v hotovosti:

Ano

uhrazeno zákazníkem:

Kč

Datum:

Kopie dokladu úhrady:

Ano

Výše úhrady:

Kč

Datum:

Úhrada převodem:

Ano

Výše úhrady:

Kč

Datum:

Ne

Zák azník se zavazuj e uhr adit vc elku do 3 dnů od
podpisu Př edávacího pr ot ok olu.

Prohlášení: Poskytovatel i Zákazník vzájemně prohlašují, že po řádném a včasném uhrazení částky stanovené v předávacím protokolu nemají vůči sobě
žádných závazků ani pohledávek. Zákazník souhlasí v případě neuhrazení stanovené částky v předávacím protokolu a ke stanovenému datu s úrokem
z prodlení podle bodu VIII., odst. 7., a s postupem vedoucím k vymožení dlužné částky podle bodu XII., odst. 4., Všeobecných podmínek pro poskytování
služeb elektronických komunikací společnosti ADE computer, družstvo.

V ______________

dne _________

_________________________________
Zákazník nebo jeho zplnomocněný
zástupce

pred_i_1_2

V ___________ dne ________

__________________________
Zprostředkovatel

V ______________

dne _________

_________________________________
Zástupce společnosti
ADE computer, družstvo

ADE computer, družstvo  Kubelíkova 1224/42 ; Praha 3, 130 00
Tel: +420 478 470 283  e-mail: support@adecomputer.cz  http://www.adecomputer.cz
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