
 

 

Předávací a servisní protokol

Účastník:

Titul před Jméno Příjmení Titul za

Rodné číslo Typ dokladu - Číslo dokladu

Adresa trvalého bydliště:

Adresa (ulice, číslo popisné/číslo orientační, obec, PSČ)

Kontaktní údaje:

Telefon Email

Instalační adresa:

Adresa (ulice, číslo popisné/číslo orientační, obec, PSČ)

Zastoupen:

Jméno a příjmení
Číslo OP/povolení k trvalému
pobytu

Rodné číslo

Adresa trvalého bydlište Důvod zastoupení

Instalovaná služba Instalovaný tarif

Zařízení/Materiál Sériové číslo Nájem/Koupě Hodnota

Číslo protokolu: **** ID protokolu: PPFO01082021
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Kontrola aktuálního stavu připojení:

Download Upload

Poznámka

Účastník podpisem Předávacího a servisního protokolu stvrzuje, že jsou mu známy veškeré hlavní parametry týkající se

objednaných Služeb a produktů, výše ceny za poskytování služeb současně se všemi poplatky, dále podpisem stvrzuje, že

se seznámil se smluvními podmínkami výše uvedených služeb a produktů, s jejich obsahem souhlasí a smlouvy o jejich

zřízení považuje za řádně uzavřené. Veškeré smluvní dokumenty k výše uvedeným službám a produktům má Účastník k

dispozici na webových stránkách v sekci „Podpora” nebo v zákaznické Samoobsluze. Strany podpisem tohoto

Předávacího a servisního protokolu stvrzují, že Služby, instalace a Zařízení byly v době předání bez závad a že nedošlo při

instalace ke způsobení škody na majetku Účastníka.

Účastník souhlasí s provedením instalace. Účastník prohlašuje, že zajistil souhlas majitele nemovitosti s instalací zařízení.

Za účelem evidence informací o parametrech instalace modemu pořídí Poskytovatel, resp. Servisní partner

fotodokumentaci instalace, aniž by jakkoli pořizoval záběry, které by mohly vést k narušení soukromí a práv Účastníka. Tyto

fotogra�ie budou užity pouze pro účely Smlouvy. Tyto fotogra�ie zpracovává Poskytovatel a Instalační partner na základě

oprávněného zájmu ve smyslu GDPR.

Tento Předávací a servisní protokol ve formě vhodné pro tisk obdrží Účastník na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v

záhlaví.

Datum Jméno a příjmení Účastníka/Zastupujícího Podpis Účastníka (popřípadě jeho zástupce)

23.05.2022
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