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SPECIFIKACE SLUŽEB PRO REZIDENTNÍHO
ZÁKAZNÍKA KE SMLOUVĚ ČÍSLO

Číslo
smlouvy
Platí vždy poslední verze Specifikace

Nová aktivace 				

Změna specifikace

1. ADRESA INSTALACE-místo dodání Služby:

Shodná s adresou trvalého pobytu dle Smlouvy

Jiná

Uživatel/Jméno, příjmení, obchodní jméno:
Ulice
NP

Č.p./Č.o.
Ćíslo bytu

Obec

Místní část

Telefon

PSČ

E-mail

Zákazník tímto prohlašuje, že disponuje souhlasem vlastníka dotčené nemovitosti/bytu s provedením realizace sjednané Služby, pokud není vlastníkem sám. V opačném případě jdou veškeré
případně uplatněné nároky na náhradu škody, či jiné náklady uplatněné třetí stranou v souvislosti s instalací plně k tíži Zákazníka, a tento se zavazuje k jejich úhradě v celém rozsahu.

2. SPECIFIKACE SLUŽBY
Název Služby:

Doplňkové údaje:

Aktivační poplatek:
Termín instalace:

Popis Služby, úroveň její kvality, druhy doplňkových, či servisních služeb jsou obsaženy v základních smluvních dokumentech, a to ve Všeobecných podmínkách a Provozních řádech jednotlivých
služeb (http://www.riomedia.cz/podpora/vsechny-dokumenty), nebo v popisu jednotlivých Služeb v obchodní nabídce na webových stránkách Poskytovatele (http://www.riomedia.cz/). Ceny a
podmínky jejich uplatnění jsou uvedeny v Ceníku. http://www.riomedia.cz/dokumenty/vsechny/cenik.pdf.

3. LHŮTY:
Smlouva v rozsahu této Specifikace služeb je účinná dnem zpřístupnění Služby, jejíž užívání se sjednává:
na dobu neurčitou
na dobu neurčitou s Dobou závazku ................................................

měsíců (dle odst. 2.12 VP) , tj. užívání Služby do ................................................ včetně

Zákazník bere na vědomí, že ukončením jakékoliv Služby v průběhu trvání sjednané Doby závazku, je porušením smluvních podmínek a Zákazník je dle ujednání odst. 9.3 VP zavázán zaplatit
finanční vypořádání, které bude vůči spotřebiteli uplatněno ve výši 1/5 součtu měsíčních paušálů, nebo sjednaného minimálního měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané Doby závazku
a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo Zákazníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek. Výše vypořádání mezi Poskytovatelem a Zákazníkem,
který není spotřebitelem, je Poskytovatel oprávněn uplatnit bez tohoto omezení plně v souladu s ust. odst. 9.3 VP a Zákazník se zavazuje takto vyúčtované finanční plnění Poskytovateli zaplatit.

4. FORMA DORUČENÍ VYÚČTOVÁNÍ, ZPŮSOB PLATBY
Způsob provádění plateb

Vy‘čtování služeb

SIPO číslo
Přímé inkaso

prostřednictvím zákaznické zóny „MOJE RIO“,

Převodní příkaz

Bankovní spojení zákazníka

v elektronické podobě na výše uvedený kontaktní e-mail ,

Číslo účtu ....................................................................................... Kód banky .....................................

v listinné podobě
(pouze pro Zákazníka podnikatele / zpoplatněno)

Název banky ............................................................................................................................................

V případě platby INKASEM zadá Zákazník souhlas k přímému inkasu ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele, číslo účtu 10101112/0800 (příjmový účet Poskytovatele) a o této skutečnosti je
povinen Poskytovatele neprodleně informovat.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník, který je spotřebitelem, výslovně žádá o zahájení poskytování objednaných služeb, a to i služeb Smluvního partnera, ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení
ve smyslu ust. § 1837 písm.
a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), když v takovém případě nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

ANO

NE

Souhlasím s uveřejněním svých osobních, resp. identifikačních údajů ve veřejném telefonním seznamu a informační službě dle odst. 3.7
Provozního řádu hlasových služeb

ANO

NE

a využitím telefonního čísla a elektronické adresy k šíření obchodních a marketingových sdělení Poskytovatele

ANO

NE

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu odst. 11.2 VP

ANO

NE

Udělený souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli písemně odvolat.
Bez ohledu na zvolenou formu zasílání vyúčtování v odst. 4 této Specifikace služeb mohou být veškerá oznámení Poskytovatele, určená Zákazníkovi a související se
Smlouvou, nebo podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací, či jejich změnou, doručována prostřednictvím zákaznické zóny „MOJE RIO“ a okamžikem
jejich zveřejnění v zákaznické sekci jsou tato považována za řádně doručená Zákazníkovi.
ANO, souhlasím
Za poskytovatele:

Za zákazníka:

V .......................................................................... dne.........................................................

V .......................................................................... dne.........................................................

Jméno a příjmení...............................................................................................................

Jméno a příjmení...............................................................................................................

Podpis .................................................................................................................................

Podpis .................................................................................................................................

Ověření totožnosti a údajů Zákazníka bylo provedeno podle platného dokladu

OP

Nej.cz s.r.o. Kaplanova 2252/4, Chodov 148 00 Praha 4

ŘP

PAS

www.nej.cz, www.riomedia.cz, info@riomedia.cz

JINÝ DOKLAD / číslo: ...........................................
telefon: 844 746 746, 212 270 000

