
Smlouva o poskytnutí telekomunikační služby 

Poskytovatel:

Uživatel  -adresa instalace – (místo, kam bude služba dodána, jméno zastupující osoby a její bydliště)
Příjmení / Název Jméno / Jednatel telefon

město / obec / PSČ ulice č. p. / č. o. č. bytu podlaží

IČ/ datum narození DIČ / rodné číslo kontaktní e-mail pro zasílání faktur:

Uživatel - trvalé bydliště / sídlo firmy  (vyplňuje se pouze v případě, je-li odlišné od adresy instalace):
Příjmení / Název Jméno / Jednatel telefon

město / obec / PSČ ulice č. p. / č. o. č. bytu podlaží

Jako klient jsem zkontroloval všechny výše uvedené údaje a potvrzuji jejich pravdivost. Souhlasím s podmínkami smlouvy a 
Všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních služeb. Souhlasím s tím, aby poskytovatel zpracovával moje 
osobní údaje. Prohlašuji, že své údaje poskytuji dobrovolně a jsem poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu 
v případech, kdy není můj souhlas pro plnění ujednání z této smlouvy nezbytný. Na důkaz toho připojuji svůj podpis. 
Nejpozději do 5-ti pracovních dní po podpisu smlouvy je klient povinen uhradit veškeré platby spojené s instalací služby a 
jiné poplatky uvedené na smlouvě. Ukončení služeb je možné na základě písemné výpovědi doručené poskytovateli na jeho 
korespondenční adresu. Dle zákona se na výpověď vztahuje 30 denní výpovědní doba.
Platba za internet je splatná vždy do 15. dne v měsíci. Poskytovatel je oprávněn naúčtovat klientovi obnovovací poplatek
500,- Kč v případě přerušení služeb z důvodu neplacení.                                                          
Nedílnou součásti  smlouvy jsou  Všeobecné  podmínky pro poskytování  telekomunikačních  služeb,  Servisní  podmínky a
Ceník a Technická specifikace služeb poskytovatele. Úhrada podle §63 ZEK (1) p) 1. se nevyžaduje. Svým podpisem na
smlouvě potvrzuji, že jsem s nimi byl řádně a dostatečně seznámen.
Technická podpora: 608 806 987 (Pracovní dny 8:00-16:00) mimo pracovní dny pouze SMS na 724 000 450, e-mail:
podpora@vasinternet.eu.

V Ostravě dne: 

…………………………..               ……………………..
   zástupce poskytovatele              klient

identifikační číslo klienta –
( variabilní symbol ):

identifikační kód smlouvy:

Bydliště jednatele/ PFO: 

OBJEDNANÁ SLUŽBA Platby a speciální požadavky:
Měsíční paušál ,-Kč
První paušál -Kč
Instalační poplatek Přemístění služby ,-Kč
Práce v bytě       Kč/hodina  ,-Kč
Router  kabel      wifi    ,-Kč

Vázanost     měsíců Přepis smlouvy  ,-Kč
První platba celkem:            ,- Kč

Účinnost smlouvy nabývá – datum zahájení poskytování služby:  


