
Součástí tohoto předávacího protokolu je Ceník zařízení, který je přiložen k tomuto předávacímu protokolu, a zákazník 
svým podpisem níže stvrzuje jeho převzetí.
V případě poškození, ztráty, zničení předmětu nájmu kdykoliv v průběhu trvání nájmu dle Smlouvy o nájmu movité věci 
či nevrácení předmětu nájmu ani ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne skončení nájmu dle Smlouvy o nájmu movité 
věci je nájemce povinen uhradit pronajímateli celou cenu předmětu nájmu a to ve výši uvedené v Ceníku pronajímatele 
platném ke dni podpisu předávacího protokolu, a to vedle smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb 
elektronických komunikací.
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Planet A, a.s., provozovatel sítě AIM   
U Hellady 4/697, Praha 4 – Michle, 140 00
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 118
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U Hellady 4, Praha 4, 140 00 
Po-Pá 8.00 - 20.00    Ŕ   Bezplatná linka: 800 880 920 
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č.ú.: KB 35-7185000227/0100
č.ú.: ČS 3393292/0800

Předávací protokol č.  ............................................. Datum předání:

Prováděný úkon:

Aktivační poplatek:          

Rozpis zařízení, materiálu a poskytnutých služeb:

Zařízení Množství Pronajato* Zakoupeno* Kč vč. DPH

Platbu v hotovosti ve výši  .......................................... Kč přijal dne  .......................................... (datum a podpis)

(Pozn.: Daňový doklad za zaplacená zařízení a poskytnuté služby bude zákazníkovi zaslán elektronicky na mailovou 
adresu uvedenou ve „Smlouvě“)

Poznámky:

Odběratel souhlasí svým podpisem s rozsahem a cenou provedených prací a dodaného zařízení a materiálu.
Zavazuje se uhradit v plné výši fakturu vystavenou na základě tohoto předávacího protokolu a potvrzuje, že
přebírá objednanou a  instalovanou službu zcela funkční.

Podpis technika:  ............................................

Zkontroloval:        ............................................

Převzal:      ............................................

Vyúčtoval :   ............................................

               Vratná záloha na služby:

Dodavatel:

Planet A, a.s.

Tomíčkova 2144/1, Praha 4

IČ: 00537012

Odběratel:

Č. smlouvy o dodávce služeb:

Č. smlouvy o nájmu mov. zařízení:

Firma/Jméno a příjmení

 .................................................

 .................................................

 .................................................

Výdej zařízení Výměna zařízení Vrácení zařízení

Seriové číslo

*Platné zakřížkujte

Adresa připojení:

Po instalaci byla odzkoušena funkčnost služby internet (datum a podpis zákazníka) 

Po instalaci byla odzkoušena funkčnost služby IPTV (datum a podpis zákazníka)

Po instalaci byla odzkoušena funkčnost služby telefon (datum a podpis zákazníka)


