
 

 

 
  +420 606 558 558  Požárnická 84/40  35-8386470297/0100 

  info@corelia.cz 748 01      Hlučín  http://www.corelia.cz 

 

corelia cz 

corelia cz 

SMLOUVA 
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 

W Váš osobní IT specialista 

Váš osobní IT specialista 

 

Služby 

Aktivační / manipulační poplatek:                                 Poznámky:  

□ Internet Fantastic Mini  □ TV Base □ VIP – prémiový klientský účet 
□ Internet Fantastic Home  □ Internet Quantum Home □ TV Silver □ Veřejná IP adresa / počet IP adres: 
□ Internet Fantastic Speed  □ Internet Quantum Speed □ TV Gold □ Corelia Voice / počet tel. čísel: 
Jiné služby:   

□ Připojení bylo klasifikováno jako rizikové, Uživatel byl obeznámen s možnými problémy při užívání služeb 

 

Pronajatá a zapůjčená zařízení 

Zařízení Výše úhrady Hodnota zařízení Poznámka 

 měsíčně   

 měsíčně   
 

Předmětem této Smlouvy je zajištění dodání zboží či Služby Poskytovatele Uživateli v rozsahu a termínu vyznačeném v této Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu 
uzavřely po vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za pro ně nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi přílohami této Smlouvy, kterými jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací, Ceník služeb, 
dokument Zaručené parametry, berou na vědomí, že jsou nedílnou součástí této Smlouvy, akceptují je a zavazují se je dodržovat.  
Uživatel prohlašuje, že instalované zařízení Poskytovatele je umístěno na objektu, jehož majitelem je Uživatel, nebo že dal majitel Uživateli výslovný souhlas s takovým 
umístěním. V případě zcizení, úmyslného či nedbalostního poškození, nebo zničení pronajatých či zapůjčených zařízení Poskytovatele je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli 
cenu tohoto zařízení uvedenou ve sloupci „Hodnota zařízení“. Bylo-li připojení klasifikováno jako rizikové, Poskytovatel není povinen dodržet udávané parametry Služby. V případě 
„Dodatku existující Smlouvy“ jsou nově platné ty údaje, které jsou vyplněny a liší se od předešlých Dodatků nebo Smlouvy. Ceny jsou v Kč včetně DPH, není-li stanoveno jinak. 

 

Podpisy smluvních stran 

Uživatel (nebo jeho oprávněný zástupce) Poskytovatel (nebo jeho oprávněný zástupce): 

V:                                            Dne: V:                                            Dne: 

Podpis / Razítko: Jméno a příjmení: 

 Podpis / Razítko: 

 

Číslo smlouvy (variabilní symbol úhrad)  Uživatel 

 Jméno a příjmení / Jednatel: 

□ Dodatek existující smlouvy  Název firmy: 

  RČ / IČ: DIČ: 

Poskytovatel  Telefon 1: Telefon 2: 
 

Corelia.cz s.r.o. 

Požárnická 84/40 

748 01, Hlučín - Bobrovníky 

IČ: 27783421   DIČ: CZ27783421 
 

Společnost je zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Ostravě, v oddílu C, vložka 51692 

 Kontaktní e-mail: 

 E-mail:                                                       @corelia.cz          □ 1 GB schránka 

 
 

Sídlo / Bydliště: 

   

Fakturační adresa (pokud se liší od Sídla / Bydliště):  Adresa instalace (pokud se liší od Sídla / Bydliště): 

v 2021-02-26/a 


