Kód prodejce:

SMLOUVA

O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
1. DIGI CZ s.r.o.
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 046 68 529, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261 099,
(dále jen „DIGI“) a
2. ÚČASTNÍK
Fyzická osoba / právnická osoba / podnikající fyzická osoba
Jméno a příjmení /
obchodní společnost
Oprávněná osoba
Rodné číslo

/

OP / cizinci pas

CZ

IČO

DIČ

E-mail

Kontaktní telefonní
číslo

@

Trvalé bydliště / místo podnikání / sídlo právnické osoby
Číslo popisné/
orientační

Ulice
Smlouva na dobu:

určitou

Město

měsíců

PSČ

neurčitou
FAKTURACE
Způsob zasílání faktur

Platební metoda

E-mail

Pošta (za poplatek)

Jiná
Inkaso

/

Číslo účtu

Limit

ZÁLOHY
Ne

Ano

Typ zálohy

Výše zálohy

Korespondenční adresa (je-li odlišná od trvalého bydliště / místa podnikání / sídla právnické osoby)
Číslo popisné/
orientační

Ulice

Město
PSČ

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „smlouva“), kdy se DIGI zavazuje účastníkovi za sjednaných podmínek poskytovat dohodnuté
služby elektronických komunikací. Účastník se zavazuje hradit za poskytované služby sjednanou cenu.
4. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
SIM

Jméno a příjmení

Telefonní číslo

Datum
přenosu*

ČVOP*

Tarif

Datový balíček

Formát SIM
Micro Nano

Majitel /
Č. 1 opráv.
os.
Č. 2 Uživatel
Č. 3 Uživatel
Č. 4 Uživatel
SIM č. 1

SIM č. 2

SIM č. 3

SIM č. 4

(Pouze při předání SIM při podpisu smlouvy.)

* Nepovinné u nového čísla.

5. Způsob doručení SIM karty (SIM karta bude zaslána na korespondenční adresu)
Pošta

Kurýr (poplatek)

Osobně při převzetí smlouvy

6. Uvedení v účastnickém seznamu
Účastník si přeje uvést své osobní údaje (jméno, příjmení, popřípadě pseudonym, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a adresu elektronické pošty)
a identifikační údaje (jméno, příjmení, popřípadě pseudonym, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo a adresu elektronické pošty) v účastnickém seznamu:

ANO

NE

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany sjednaly, že smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, dále pak Všeobecnými
obchodními podmínkami DIGI („VOP“), platným Ceníkem DIGI a podmínkami ostatních služeb poskytovaných DIGI účastníkovi. Smluvní strany sjednaly, že pro případ ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou
před uplynutím doby trvání, na níž byla uzavřena, z důvodu její výpovědi účastníkem dle čl. 2.9. VOP, přenesení telefonního čísla účastníkem dle čl. 3.1.3. VOP a výpovědi DIGI dle čl. 2.10. VOP, je DIGI
oprávněna účastníkovi účtovat smluvní pokutu dle čl. 6.4. VOP ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce doby trvání smlouvy nebo ve výši jedné pětiny součtu minimálního sjednaného
měsíčního plnění, podle toho, která z uvedených částek je v daném případě vyšší.
Účastník souhlasí s tím, že DIGI bude zpracovávat jeho osobní a identifikační údaje v souladu s čl. 2 a 9 VOP. Účastník výslovně souhlasí s tím, že DIGI je pro účely identifikace oprávněna zákonnými způsoby
ověřit správnost údajů a pravost dokladů, pořídit kopie dokladů a tyto kopie archivovat. DIGI má právo vyžádat si od účastníka doložení údajů uvedených v návrhu smlouvy. Podáním návrhu smlouvy souhlasí
účastník s tím, aby DIGI získala informace o jeho platební morálce (zejména informace o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků vůči jiným subjektům) z databáze SOLUS, zájmového sdružení
právnických osob, IČO: 69346925 (dále jen „SOLUS“). Účastník rovněž souhlasí s prověřením své platební historie ve všech registrech evidujících jeho platební historii.
DIGI je oprávněna odmítnout návrh smlouvy v případě, že existují důvody vyplývající z ověření platební morálky účastníka. Účastník prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy plně seznámen s VOP a plně jim
rozumí a souhlasí s uzavřením smlouvy. V případě, že bude jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstanou ostatní ustanovení nadále plně v platnosti a účinnost.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V

dne
Podpis zákazníka

Podpis obchodního zástupce

Podpis DIGI CZ s.r.o. – Ing. Pavel Ondra, předseda představenstva

