ZÁVAZNA OBJEDNÁVKA - ZÁLOHOVÁ FAKTURA

88-21020458-xDSL

Poskytovatel:

Český bezdrát s.r.o.
Zámečnická 592
Příbor 74258

VZOR VZOR
VZOR
VZOR VZOR

IČ: 25902415
DIČ: CZ25902415
Email: obchod@eri.cz
Tel.: 00 420 220 990 007

Bankovní účet:
Variabilní symbol:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Forma úhrady:

Uživatel:

2109552481 / 2700
8821020458
22.02.2021
27.02.2021
Převodním příkazem

IČ/RČ: VZOR
Email: obchod@eri.cz
Tel.: 220990007

Klientem požadovaná adresa zřízení:
VZOR
VZOR VZOR
Tel.: 220990007

Označení produktu / Služeb
Eri - VDSL Premium 20, AKCE 40 Mbit/s při platbě na 6 nebo 12 měs.

Kč bez DPH

6

2.077,80

Smlouva uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní
minimální délka trvání Smlouvy 12 měsíců
až dvojnásobná rychlost zdarma

Typ připojení: Klasické DSL přípojení / RJ11

6

0

Sleva za půlroční frekvenci plateb předem

6

-62,40

Zřízení a aktivace Služby Eri - xDSL Premium

1

825,60

Způsob zasílání faktur emailem

1

0

Celkem k úhradě (v Kč bez DPH)

Celkem k úhradě (v Kč vč. DPH)
Sjednaný půlroční paušál (v Kč bez DPH)
Sjednaný půlroční paušál (v Kč vč. DPH)

2.841

3.438
2.015,40
2.439

Poznámka: VZOR

Objednávka přijata v kanceláři Poskytovatele - Příbor dne 22.02.2021 v 07:41

Zřízení Služby sítě Eri započne do 3 prac. dnů od připsání zálohy ve výši a pod variabilním symbolem dle této objednávky (Smlouvy) na bankovní účet
Poskytovatele.
Nedílnou přílohou této objednávky (Smlouvy) je přiložený Popis a Ceník sjednaného typu Služby sítě Eri.
Uživatel souhlasí s platným Ceníkem služeb sítě Eri a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování Služeb sítě Eri uveřejněnými na www.eri.cz a
potvrzuje, že je s těmito seznámen a souhlasí s jejich zněním.
Poskytovatel nakládá při poskytování veřejně dostupných služeb s daty svých zákazníků (Uživatelů Služeb sítě Eri) v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění pozdějších předpisů včetně nařízení EU / GDPR. Je správcem těchto osobních údajů, ochraňuje je před zveřejněním a neumožňuje k nim bez vědomí a souhlasu konkrétního zákazníka přístup žádné reklamní agentuře ani jiné třetí straně.
Vyjímkou jsou jen nezbytně nutné informace poskytované obchodním Partnerům Poskytovatele, kteří se podílejí na zřízení nebo poskytování Služeb sítě
Eri, které si Uživatel sjednal v této objednávce (Smlouvě).

