ZÁVAZNA OBJEDNÁVKA - ZÁLOHOVÁ FAKTURA

888-1705586-xDSL

Poskytovatel:

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

VZOR VZOR
VZOR
VZOR 74258

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
8881705586
04.01.2018
09.01.2018
Převodním příkazem

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

Klientem požadovaná adresa zřízení:
VZOR
VZOR 74258
Tel.: 220990007

Označení produktu / Služeb

Kč bez DPH

1

346

Zřízení a aktivace Služby Eri - xDSL Pohoda

1

1.879

Poskytnutá jednorázová sleva

1

-1.879

Způsob zasílání faktur emailem

1

0

Eri - VDSL Pohoda - 20/2 Mb/s
Smlouva uzavřená na dobu neurčitou s výpovědní dobou 30 dní
minimální délka trvání Smlouvy 3 měsíce

Celkem k úhradě (v Kč bez DPH)

Celkem k úhradě (v Kč vč. DPH)

346

419

Sjednaný měsíční paušál (v Kč bez DPH)
Sjednaný měsíční paušál (v Kč vč. DPH)

346
419

Poznámka: VZOR

Objednávka přijata v kanceláři Poskytovatele - Příbor dne 04.01.2018 v 12:11
Zřízení Služby započne do 5 pracovních dnů po uhrazení této zálohové faktury na bankovní účet Poskytovatele.
Uživatel souhlasí s platným Ceníkem služeb sítě Eri a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování Služeb sítě Eri uveřejněnými na www.eri.cz a potvrzuje,
že byl s těmito seznámen a souhlasí s jejich zněním.
Zejména Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí že:
V případě prodlení s platbou má Poskytovatel vůči Uživateli právo v souladu s čl. 5.8. Všeobecných podmínek na úhradu úroku z prodlení a zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Při nedodržení ustanovení uvedených v čl. 6.2. Všeobecných podmínek je Uživatel povinen Poskytovateli vrátit veškerou poskytnutou slevu a zvýhodnění a to zejména
(a ne pouze) tehdy, pokud je v prodlení s platbou delším než 30 dní.
V případě porušení ze strany Uživatele ustanovení čl. 7.1 až 7.3. Všeobecných podmínek má Poskytovatel právo požadovat po Uživateli uhradit smluvní pokutu(y)
uvedené v ustanoveních čl. 7.1 až 7.3.
Uživatel je oprávněn od Smlouvy sítě Eri® odstoupit ve lhůtě jednoho měsíce za podmínek uvedených v ustanovení čl. 12.10. Všeobecných podmínek. Maximální výši úhrady,
kterou je Poskytovatel oprávněn po Uživateli požadovat při předčasném ukončení Smlouvy sítě Eri je uvedena v ustanovení čl. 12.4. Všeobecných podmínek.

