
SMLOUVA o poskytování a distribuci  převzatého rozhlasového  a  televizního vysílání  dle  zákona 231/2001 Sb.  a  nabídka  služeb obsažených pod obchodní  značkou  
QUICKMEDIA ® nebo dalších multimediálních služeb nabízených smluvními stranami a dle jejich popisu uvedeného ve Všeobecných smluvních  podmínkách a za plnění 
podmínek a zásad distribuce vázaného multimediálního obsahu , především podmínek programové nabídky služby QUICKMEDIA ®

IPTV

verze smlouvy     1-07

číslo smlouvy uzavřená dne prodejce Číslo prodejce kód kampaně

I P T V 1 3 0 0 x Web4Soft Internet s.r.o. 2104

mezi Web4Soft Internet s.r.o, Masarykovo nám. 60/5, 790 01, Jeseník, zastoupená Davidem Hauerlandem, jednatelem společnosti, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  44172, dále jen (Poskytovatel)

a 

mezi   DWP s.r.o. , U libeňského pivovaru 2442/6 , 180 00  Praha 8 - Libeň , IČ: 27608883 , zastoupená  Silvií Sychrovou,  jednatelkou  společnosti, zapsaná u Městského soudu v  Praze, oddíl 
C, vložka 118620 , dále jen (Provozovatel)

a

UŽIVATELEM - místo instalace:

titul příjmení/obchodní jméno jméno/zastoupen titul rodné číslo/narozen(a)/IČ

ul/nám./tř./... název ulice, náměstí, třídy, nábřeží č. popisné     č. orientační         podlaží byt číslo číslo OP/DIČ

PSČ obec e-mail číslo pasu telefon

KONTAKTKNÍ ADRESA – není-li totožná s výše uvedenou adresou:                                       TRVALÝ POBYT UŽIVATELE – není-li totožný s místem instalace ani s kontaktní adresou:

titul příjmení/obchodní jméno jméno/zastoupen titul příjmení/obchodní jméno jméno/zastoupen

ul/nám./tř./... název ulice, náměstí, třídy, nábřeží č. popisné     č. orientační   podlaží ul/nám./tř./... název ulice, náměstí, třídy, nábřeží č. popisné     č. orientační   podlaží

PSČ obec PSČ obec

SLUŽBY (jednotlivé platné programové nabídky definované v příloze  Programová nabídka pro lokalitu ) :

□ Start TV nabídka    □ Standard TV nabídka    □  Rozšířená TV nabídka 

□ Zapůjčený STB:   Počet ks:___   / Sériové čísla:___________________   /   ________________   / ________________

Služba Quick Media Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH Počet jednotek (max.3) Celkem (Kč)

Start TV

Standard TV

Rozšířená TV

CELKEM:

ZPŮSOB PLATBY:

□ Trvalým příkazem na účet: GE Money Bank a.s., č. 182271599/0600
V.S. 1300X

Elektronické vyúčtování: □ ano                  □ ne

□ Jiný: na pokladně poskytovatele: Web4Soft Internet 
s.r.o., Masarykovo ám. 60/5, 790 01 Jeseník

E-mailová adresa:

VSTUPNÍ POPLATKY □ ano                  □ ne

INTERVAL PLATBY: Měsíčně - do 15. dne  následujícího měsíce
po skončení účetního období, tj. kalendářní měsíc

Zřizovací poplatek (instalace):

0 Kč
Aktivační poplatek:

0 Kč
Kauce za zapůjčení  STB:*

0 Kč
Prodej STB/ovladač k STB 2 nd TV:

0 Kč
* Uhrazená kauce je vratná uživateli po ukončení této smlouvy a vrácení nepoškozeného STB.

Uživatel prohlašuje, že
a) se seznámil s obsahem Všeobecných podmínek pro poskytování  služby QUICK MEDIA  (dále jen Podmínky), tyto obdržel a bere na vědomí, že jsou součástí této smlouvy, a zavazuje se podmínky a pravidla uvedená v aktuálně 
    zveřejněných Podmínkách dodržovat a bere na vědomí, že mohou být měněny poskytovatelem v souladu s právními předpisy postupem v těchto Podmínkách uvedeným;
b) se seznámil s aktuálním ceníkem poskytovatele pro službu QUICK MEDIA, a programovou nabídkou platnou k termínu uzavření smlouvy  a bere jí na vědomí;
c) v okamžiku uzavření této smlouvy nedluží za ostatní služby jemu poskytované poskytovatelem nebo provozovatelem a má řádně zaplacené televizní poplatky dle příslušného zákona;
d) uděluje poskytovateli a provozovateli  oprávnění ke zpracovávání svých osobních údajů dle čl. 3 Všeobecných podmínek;
e) byl seznámen s možnou potřebou doplňkových zařízení pro příjem objednaných služeb s tím, že na jednu bytovou jednotku je možno zřídit max. 3 nezávislé televizní přípojky;
f) souhlasí, že po uplynutí testovacího období lze smlouvu  vypovědět nejdříve po 3měsících od jejího uzavření, během této doby bude řádně platit stanovené měsíční poplatky za tuto službu.
g) souhlasí s tím, že tuto smlouvu lze měnit i telefonicky nebo e-mailem v rozsahu změny kontaktní adresy, služby, způsobu platby, intervalu platby a změn týkajících se doplňkových zařízení; v takovém případě návrh změny 
     zaznamená poskytovatel ve svém informačním systému při jeho doručení či odeslání a změna smlouvy nabývá účinnosti dnem uskutečnění platby pravidelných poplatků uživatelem v souladu se změnou navrženou poskytovatelem  
     nebo provedením příslušné změny navržené uživatelem v účtovacím systému poskytovatele.

Za provozovatele DWP s.r.o. :         Za  poskytovatele   Web4Soft Internet s..r..o.        číslo: 2104                                 Podpis uživatel:

Příloha:
Všeobecné podmínky
Programová nabídka




