SMLOUVA o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
uzavřená podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
mezi AP sobol – internet connectivity s.ro. (dále jen „Poskytovatel“) Štramberská 2878, Ostrava – Vítkovice 70030, IČ: 29442443,
DIČ: CZ29442443 zapsanou v OR vedeném MS v Ostravě, oddíl C, vložka 53514
a účastníkem
Klient: ……………………………………..
r.č.: …………………………………………
Č.op…………………………………………
adresa: ……………………………………
tel.: ………………………………………..
email: ……………………………………..
Účastník je povinen informovat Poskytovatele o každé změně údajů uvedených ve Smlouvě (zejm. adresy, telefonního čísla,
emailu a údajů důležitých pro platbu poplatků za služby atd.) a to zpravidla předem, nejpozději však do 7 dnů od data změny. Na
změny, o kterých nebude Poskytovatel v souladu se Smlouvou informován, nemůže a nebude Poskytovatel brát ohled.
Objednaná služba:
Tarif: …………………………………….
Délka smlouvy: ……………………….
Způsob platby:
Platby jsou prováděny bezhotovostním převodem na
číslo účtu …………………………………………..
variabilní symbol …………………………………
Poskytovatele se splatností k 15. dni v měsíci ve kterém je služba poskytována.
Historii plateb a podrobnosti k vaší službě naleznete na klient.apsobol.com . Jméno a heslo pro prvotní přihlášení je váš variabilní
symbol.
Nastavení služeb:
TCP/IP protokol pro předávací rozhraní služby
IP adresa:
Maska:
Brána:
DNS 1:
DNS 2:
SMTP smtp.apsobol.com
Účastník prohlašuje, že: a) se seznámil a souhlasí se specifikací služeb, ceníkem Poskytovatele, Zásadami ochrany soukromí
spotřebitelů (dále jen „Zásady“) a s Všeobecnými podmínkami pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací společnosti AP sobol – internet connectivity s.r.o. (dále jen „Podmínky“) ve znění platném ke dni podpisu smlouvy a
zveřejněném na www.apsobol.com, tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí smlouvy; b) bere na vědomí a souhlasí s tím,
aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje, které mu při uzavírání a kdykoli za trvání Smlouvy předá nebo jakkoli jinak zpřístupní,
a to v souladu s čl. 3 Podmínek a Zásadami c) souhlasí a bere na vědomí, že tato smlouva mění a doplňuje veškerá práva a
povinnosti založená dříve uzavřenou smlouvou mezi Účastníkem a Poskytovatelem ke stejnému místu instalace.
V ……………….. dne………………

Podpis: …………………………………………………………………………..

zástupce Poskytovatele

AP sobol – internet connectitivy s.r.o

…………..………………………………………………..

podpis Účastníka

