SMLOUVA o dodávce služeb AIM
číslo smlouvy:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb AIM
společností Planet A, a.s.

datum účinnosti

odpovědný pracovník / prodejní místo

číslo smlouvy

1.1.2011

Martin Havrda, MBSA

12345678

12345678

označení speciální nabídky

mezi Planet A, a.s., U Hellady 4/697, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 005 37 012, DIČ CZ00537012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 118, provozující služby pod obchodní značkou AIM a
Uživatelem – UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU K SÍTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
titul

příjmení

jméno 			

titul

rodné číslo

ul./nám./tř.

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží

č. orientační

byt číslo

číslo OP*/číslo pasu

PSČ

obec

část obce 				

č. popisné

podlaží

telefon do zaměstnání

						telefon domů

TRVALÉ BYDLIŠTE - není-li totožné s výše uvedenou adresou
ul./nám./tř.

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží

č. orientační

č. popisné

podlaží

byt číslo

PSČ

obec

část obce 				

mobilní telefon

email

						fax

FAKTURACNÍ ADRESA - není-li totožná s trvalým bydlištěm nebo umístěním přípojného bodu k síti elektronických komunikací
ul./nám./tř.

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží

č. orientační

č. popisné

podlaží

byt číslo

PSČ

obec

část obce 				

email

email 2

*) Povinný údaj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
služba

cena

sleva

platnost od

platnost do

Pozn: Veškeré služby jsou poskytovány s maximální agregací 1:10.
*) Ceny za služby jsou uváděny včetně DPH.

ZAPŮJČENÁ ZAŘÍZENÍ
zařízení

poznámka

Switch 		
SetTopBox 		

mac

sn

00:11:aa:22:bb:33
00:22:aa:33:bb:44

123456789
1234567890

1,-

mac

sn

cena

ZAKOUPENÁ ZAŘÍZENÍ
zařízení

poznámka

*) Ceny za zařízení jsou uváděny včetně DPH.

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

Zákaznické centrum:
U Hellady 4, Praha 4, 140 00
Po-Pá 8.00 - 20.00 Ŕ Tel.: +420 246 089 200
info@a1m.cz Ŕ www.a1m.cz

IČ: 00537012
DIČ: CZ 00537012
č.ú.: KB 35-7185000227/0100
č.ú.: ČS 3393292/0800

SMLOUVA o dodávce služeb AIM
číslo smlouvy:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb AIM
společností Planet A, a.s.

12345678

Smluvní strany se dohodly na aktivačním poplatku ve výši 1 Kc s DPH, splatného ke dni aktivace služeb, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
měsíčně
bankovním převodem
emailem
10

frekvence plateb
způsob platby
způsob zasílání faktur
splatnost faktur (dní)
bankovní účet klienta
SIPO

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
zákaznická sekce

přihlašovací jméno 		

přihlašovací heslo

přihlašovací jméno

POP3 server

https://www.a1m.cz/myAIM
emailová adresa

přihlašovací heslo

SMTP server*

				pop3.a1m.cz
přidělené telefonní číslo

přihlašovací jméno

přihlašovací heslo

smtp.a1m.cz

SIP server

doména

				sip.a1m.cz

a1m.cz

*) Upozornění: Server při odesílání požaduje autorizaci vašimi uživatelskými údaji.

Smluvní strany se dohodly na minimální době trvání smlouvy v délce 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti (minimální doba) Smlouvy o dodávce služeb AIM (dále
jen Smlouva), pokud Smlouva nebo Všeobecné podmínky nestanoví jinak. Po uplynutí minimální doby trvání Smlouvy přechází smlouva automaticky na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou dle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti Planet A, a.s. V případě, že po dobu 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy Planet A, a.s. od této Smlouvy odstoupí pro neplacení poplatků uživatelem, případně kvůli jinému podstatnému porušení povinností uživatele
dle Všeobecných podmínek (VOP), je povinen uživatel v souladu s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb AIM vrátit zapůjčená zařízení Poskytovateli.
V případě, že nedojde k vrácení zařízení v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, je uživatel povinen uhradit Planet A, a.s. smluvní pokutu ve výši
3000 Kč za poskytnutí zařízení za každý započatý měsíc následující po uplynutí lhůty pro vrácení zapůjčených zařízení na základě dokladu vystaveného Planet A,
a.s. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo Planet A, a.s. na úhradu dlužných poplatků za poskytnuté služby před ukončením smlouvy a náhradu škody
v plné výši (např. v případě poškození zapůjčených zařízení Uživatelem).
Uživatel prohlašuje, že:
souhlasí se skutečností, že může vypovědět Smlouvu o dodávce služeb AIM nejdříve po uplynutí 24 měsíců ode dne její účinnosti,
se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb AIM, a zavazuje se je dodržovat. Platné znění Všeobecných obchodních
podmínek je řízeným dokumentem společnosti Planet A, a.s. a je k dispozici prostřednictvím webových stránek společnosti Planet A, a.s. www.a1m.cz,
že nesmí vyvážet přijímací zařízení mimo území České republiky,
v okamžiku uzavření této Smlouvy nedluží za ostatní služby jemu poskytované Planet A, a.s.,
uděluje Planet A, a.s. oprávnění ke zpracování svých osobních údajů dle Všeobecných podmínek poskytování služeb AIM,
souhlasí se zpracováním osobních údajů podle §16 zákona č. 101/2000 Sb.,
souhlasí, že mu budou veškerá obchodní a technická sddělení zasílána na přidělenou e-mailovou adresu,
se seznámil se zněním nájemní smlouvy na pronajatá zařízení,
souhlasí se zařazením do věrnostního programu společnosti Planet A, a.s. a se zpracováním osobních údajů souvisejících s věrnostním programem,
se seznámil a souhlasí s podmínkami věrnostního programu společnosti Planet A, a.s.
Uživatel se zavazuje zaplatit vratnou zálohu na poskytované služby ve výši 1000 Kč.

V Praze dne 1.1.2011

za Planet A, a.s.

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

zástupce Planet A, a.s.

Zákaznické centrum:
U Hellady 4, Praha 4, 140 00
Po-Pá 8.00 - 20.00 Ŕ Tel.: +420 246 089 200
info@a1m.cz Ŕ www.a1m.cz

podpis uživatele

IČ: 00537012
DIČ: CZ 00537012
č.ú.: KB 35-7185000227/0100
č.ú.: ČS 3393292/0800

