
                                            Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
                                                                      dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Poskytovatel: 
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10, IČ: 48150029, DIČ: CZ48150029 

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92595, bankovní spojení: 6726152/0800
Zákaznická linka - tel.: 848 800 858, e-mail: info@ktcz.eu, www.ktcz.eu, www.ktmobil.cz 

Uživatel:

jméno a příjmení (vč. titulů - volitelné) / název subjektu rodné číslo / IČ DIČ

adresa pro doručování:  
v

PSČ obec ulice č. p. 

kontaktní telefon e-mail 

adresa trvalého bydliště/sídla uživatele - pokud je odlišná od adresy pro doručování   

PSČ obec ulice č. p. 

zákaznické stránky (URL) login heslo 

OBJEDNANÉ SLUŽBY 
  A. Nová aktivace:  

telefonní číslo číslo SIM karty (ICCID) velikost SIM karty 

☐      SIM/Flexi           

☐      Nano SIM 

  B. Aktivace s přenesením telefonního čísla od jiného operátora:  

telefonní číslo číslo SIM karty (ICCID) velikost SIM karty 

☐      SIM/Flexi           

☐      Nano SIM 

kód pro přenos (ČVOP) opouštěný poskytovatel datum přenosu 

   O přenesení čísla bude uživatel upozorněn:  ☐  na uvedený e-mail      ☐ na uvedený kontaktní telefon prostřednictvím SMS

  C. Služby (tarify, kombinované balíčky):  

Při uzavření Smlouvy, jejíž předmětem je poskytování služeb MOTEO, MOTEO+, MOTEZ nebo MOTEZ+ je uzavření této Smlouvy podmíněno 

uzavřením Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací s Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytování 

televizních služeb. 

VYÚČTOVÁNÍ

Způsob platby:      ☐  SIPO     ☐  příkaz z účtu     ☐  inkaso Zasílat elektronické faktury?       ☐  ANO    ☐  NE

Spojovací číslo / číslo účtu Upozornění: v případě platby inkasem doloží uživatel souhlas/svolení
k inkasu ze svého bankovního účtu vč. informace o limitní částce.

Vyúčtování je standardně dostupné na zákaznických stránkách (samoobsluha), na kterých lze rovněž nastavit jednotlivé parametry

poskytovaných služeb. Platba je vždy za období celého kalendářního měsíce, v případě, kdy bude poskytování služeb započato/ukončeno v jiný než

první/poslední den v měsíci, bude vyúčtována vždy poměrná část.  Uživatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se seznámil se Specifikací

mobilních datových služeb, se Všeobecnými smluvními podmínkami, které akceptuje a s Ceníky služeb, které se k poskytovaným službám

vztahují, přičemž tyto dokumenty jsou součástí Smlouvy. Dále Uživatel prohlašuje, že byl informován o zpracovávání svých osobních údajů.

Veškeré výše uvedené dokumenty, včetně informací o zpracovávání osobních údajů jsou v aktuální verzi vždy dostupné také na webových stránkách

Poskytovatele (www.ktcz.eu, www.ktmobil.cz). Uživatel dále prohlašuje, že v případě uzavření Smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nebo

mimo prostory obvyklé pro podnikání poskytovatele byl poučen o svém právu od Smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů od jejího uzavření, a že

výslovně souhlasí se započetím poskytování služeb ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Formulář pro odstoupení od Smlouvy je dostupný na webových

stránkách Poskytovatele (www.ktcz.eu, www.ktmobil.cz).

…………………………………………………………  …………………………………………………………  ………………………………………………………… 
           Ing. Ervin Wacník, za Poskytovatele            Číslo a podpis zástupce Poskytovatele             Uživatel 

V ___________________________dne ______________
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