ZÁVAZNA OBJEDNÁVKA - ZÁLOHOVÁ FAKTURA

770-1723896-Mobil

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
7701723896
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

Množství

Aktivace cenového tarifu Eri - Panter S (EuroTarif) + SIM karta + jednorázový balíček 130 volných minut 1

Kč bez DPH
164

- Sleva z ceny aktivace služby

1

-164

- Měsíční cena - Smlouva se závazkem 3 měsíce (výpovědní lhůta 30 dní)

1

179

- Sleva z měsíční ceny

1

-179

- Měsíční balíček 60 volných minut do mobilních a pevných sítí v ČR

1

0

- Připojení k Internetu s FUP 600 MB/měs.

1

199

- Balíček předplacených SMS - 50 SMS/měs

1

39

- Povolení hlasového roamingu v rámci Zony I (EU) - nepožadováno

1

0

- Povolení datového roamingu v rámci Zony I (EU) - nepožadováno

1

0

- Způsob zasílání faktur: emailem

1

0

- Aktivace zachovaného mobilního tel. čísla Uživatele: 777056711, ČVOP bude doplněno později

1

199

- Sleva z poplatku za zachování stávajícího čísla

1

-199

- Doručení SIM karty v rámci ČR

1

99

- Sleva za doručení SIM karty

1

-99

(možnost využívání Služby EriVoIP CallBack)

(od 15.6.2017 platí v Zoně I (EU) stejné ceny jako v ČR)

- Typ SIM karty: standard SIM
- Služba EriMobile poskytována v síti Vodafone
- Automatické hlídání max. účtované částky (vč. DPH): 750,- Kč
- Číslo stávající smlouvy Internet: 777056711

Celkem k úhradě (v Kč bez DPH)

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

238

288
238
288

Zřízení Služby započne do 5 pracovních dnu po uhrazení této zálohové faktury na bankovní úcet Poskytovatele.
Poznámka: VZOR
Uživatel souhlasí s platným Ceníkem služeb EriMobile a platnými Všeobecnými podmínkami poskytování Služeb EriMobile uverejnenými na www.erimobile.cz a potvrzuje,
že byl s temito seznámen a souhlasí s jejich znením.
Zejména Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí že:
V případe prodlení s platbou má Poskytovatel vůči Uživateli právo v souladu s cl. 5.8. Všeobecných podmínek na úhradu úroku z prodlení a zaplacení smluvní pokuty
ve výši 0,2 % z dlužné cástky za každý den prodlení.
Pri nedodržení ustanovení uvedených v cl. 6.2. Všeobecných podmínek je Uživatel povinen Poskytovateli vrátit veškerou poskytnutou slevu a zvýhodnení a to zejména
(a ne pouze) tehdy, pokud je v prodlení s platbou delším než 30 dní.
V případe porušení ze strany Uživatele ustanovení cl. 7.1 až 7.3. Všeobecných podmínek má Poskytovatel právo požadovat po Uživateli uhradit smluvní pokutu(y)
uvedené v ustanoveních cl. 7.1 až 7.3.
Uživatel je oprávnen od Smlouvy EriMobile odstoupit ve lhůtě jednoho měsíce za podmínek uvedených v ustanovení cl. 12.10. Všeobecných podmínek. Maximální výši úhrady,
kterou je Poskytovatel oprávnen po Uživateli požadovat při předčasném ukončení Smlouvy EriMobile je uvedena v ustanovení cl. 12.4. Všeobecných podmínek.
Objednávka přijata v kanceláři Poskytovatele - Příbor dne 04.01.2018 v 12:49

