IMPERIUM TV s.r.o.
20009

1. Smlouva íslo :
2. Uživatel:

(Váš variabilní symbol pro platby)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

titul, p íjmení, jméno, firma, R nebo I

Poštovní 668, 357 31 Horní Slavkov
PS , místo, ulice, íslo popisné, íslo bytu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon, fax, e-mail

3. Platební podmínky:
Pravidelné m sí ní poplatky za služby IMPERIUM TV s.r.o. budou uživatelem hrazeny na ú et 19 - 804 929 309 / 0800
eská Spo itelna, (variabilní symbol je íslo smlouvy dle bodu 1) do 15.dne v p íslušném m síci.

Budu platit prost ednictvím SIPO spojov. íslo:
5. SN SetTopBoxu :
INTERNET
íslo karty :
6. Podpisem se zavazuji k úhrad pravidelných m sí ních poplatk za TV nebo internetové služby.
Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky spole nosti IMPERIUM TV (náhled na www.imperiumtv.cz)
Jako uživatel se zavazuji, že zamezím poskytování p ijíma e nebo karty k možnému zneužití pro kopírování,
rozmnožení, nelegální p íjem, hardwarový nebo softwarový zásah nebo kopírování dat a souhlasím bez výhrad
s plnou odpov dností za ztráty spole nosti IMPERIUM TV zp sobené p ímo i nep ímo zneužitím sv ené techniky
a technologie.
Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech – 1x pro uživatele, 1x pro IMPERIUM TV, s.r.o.
7. Zm ny:
Datum: 09/2008
Start
Základ
Rozší .
Film
2.karta
Nájem
Internet
Platit:

2M
400,-

Podpis
8. Zvláštní ujednání:
Uživatel souhlasí s tím, že jednou ro n uhradí vyú tování elektrické energie, odebrané internetovou technologií ze
spole ných prostor, rozú tovanou mezi uživatele ze stejného domu, maximáln 200.-K ro n .
Tato smlouva se uzavírá na dobu ur itou 12-ti m síc . P i p ed asném odstoupení od smlouvy je uživatel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši násobku m sí ních pašál za odstoupené m síce.
Internetové p ipojení se poskytuje v rámci balí ku Domácnost s agregací 1:20 maximáln , bez FUP omezení dat.

uživatel
V Karlových Varech dne:

IMPERIUM TV s.r.o.

01/09/2008

IMPERIUM TV s.r.o., Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I : 26387000 , DI : CZ26387000
Firma je zapsána v obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 17149/1
kancelá 774 559 222, www.imperiumtv.cz, e-mail: info@imperiumtv.cz

