
Pan Paní Jméno Přijmení 

Obchodní jméno/název firmy

Jméno Přijmení 

IČ DIČ

Ulice ČP/Orientační PSČ 

Město/Obec e-mail

Rodné číslo Mobil/Fax

Obchodní jméno/ název firmy

Jméno Přijmení

Ulice ČP/Orientační PSČ 

Město/Obec Specifika/Poznámka

Vlastník Nájemce Jiný

Jméno Přijmení 

Telefon e-mail 

Inkaso z účtu Jiný (Příkaz k úhradě, Poštovní poukázka,...)

Číslo bankovního účtu Kód banky Variabilní symbol

Peněžní ústav

Spojové číslo zakazníka

Rhino Network Solution  spol s.r.o.   
Padochovská 6                         66491 
Ivančice
zastoupená jednateli společnosti

zapsaná u KOS Brno,oddíl c,  
vložka 19981                          
dále jen poskytovatel

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB DIGITALMORAVA
nedilnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné a obchodní podmínky, Provozní řády jednotlivých služeb a Ceník služeb

Bankovní spojení: Komerční banka CZ, a.s., č.ú.: 2114683996/2700
IČ: 63471167    DIČ: CZ 63471167

1 - IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZÁKAZNÍKA SLUŽBY - vyplní Poskytovatel - variabilní symbol

2.a - ZAKAZNÍK - fyzická osoba

2.b - ZÁKAZNÍK - podnikatel nebo právnická osoba jiná než podnikatel

3 - ADRESA ZÁKAZNÍKA

4 - ADRESA PŘIPOJENÍ/ODBĚRNÉ MÍSTO - nevyplňuje se je-li obsah shodný s odd. 2a, 2b nebo 3

4a - VZTAH K NEMOVITOSTI

5 - TECHNICKÝ SPRÁVCE ZÁKAZNÍKA - uvedtě osobu pro technické záležitosti a kontakt na ni
..........................................................

6 - BANKOVNÍ SPOJENÍ ZÁKAZNÍKA - FORMA ÚHRADY - Měsíčně - výběr označtě křížkem

7 - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Způsob platby

8 - ZÁKAZNÍK                                                                              PODPISY SMLUVNÍCH STRAN                                                          9 - POSKYTOVATEL

KOD     OZ :    06

Já Zákazník prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými a obchodními podmínkami a Provozním řádem pro poskytování jednotlivých služeb, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a 
výslovně s nimi souhlasím. Všeobecné a obchodní podmínky a Provozní řád pro poskytování jednotlivých služeb a Ceník poskytovaných služeb je umístěn na webových stránkách 

www.rhinonetworksolution.cz a na www.digitalmorava.cz . Jsem si vědom, že Všeobecné a obchodní podmínky a Provozní řád pro poskytování jednotlivých služeb a Ceník obdržím na vyžádání 
i v tištěné podobě. 

Zákazník souhlasí s digitálním zpracováním údajů uvedených v této smlouvě pro potřeby Poskytovatele. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a že odpovídá jejich pravé a 
svobodné vůli a na důkaz souhlasu s jejím zněním k ní připojují své podpisy.

Razítko Podpis Razítko Podpis

ČTĚTE! ČTĚTEDOHLEDOVÉ CENTRUM - hlašení poruch Pondělí až Pátek od 7:00 do 17:00 na čisle +420 539 083 083

+420

CZ

+420

Datum: Datum:

1


