Objednávka doplňkové služby – mobilní CLIP

ÚČASTNÍK
Jméno, Příjmení/Název:
Ulice:

Číslo domu:

PSČ:

Místo:

Rodné číslo nebo:

IČ:

Nebo číslo OP:

DIČ:

Kontaktní adresa (pokud je jiná, než výše uvedená)
Ulice:

Číslo domu:

PSČ:

Místo:

Osoba oprávněná jednat za firmu:
POSKYTOVATEL
FAYN Telecommunications s.r.o.

Zákaznická linka

IČ 26761050, DIČ CZ26761050
zaps. v OR KS Brno, oddíl C, vl. č. 51326
zastoupená Ing. Jiřím Hlavenkou, jednatelem

910 25 25 25

Adresa sídla
Popelova 150/71, PSČ 620 00, Brno
Bankovní spojení
RaiffeisenBank, a.s., č.ú.: 1148000001/5500,
SWIFT RZBCCZPP, IBAN CZ2555000000001148000001

– tarifikováno jako běžná pevná linka

Linka informací:
Linka fakturací:
Linka pomoci:

info@fayn.cz
fakturace@fayn.cz
pomoc@fayn.cz

Zákaznické centrum je Vám k dispozici v pracovních
dnech, po – pá 9 – 17 hod.

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
Předmětem této objednávky je rozšíření funkcionality níže uvedeného zákaznického účtu a linky o mobilní CLIP,
tedy maskování čísla VoIP číslem mobilní linky.
TELEFONNÍ LINKA

Telefonní účet s identifikátorem (ID):
Číslo vaší telefonní linky VoIP, které
má být maskováno:
Číslo vaší zobrazované mobilní linky:
CENA
Služba
Mobilní CLIP pro 1 telefonní linku

Celkem

Jednorázový poplatek
Uveďte cenu 49 Kč nebo 199 Kč podle
toho, zda se chcete maskovat číslem v síti
FAYN nebo číslem z jiné sítě

Kč

Kč

Ceny včetně DPH.

FAYN Telecommunications s.r.o., Popelova 150/71, 620 00 Brno. IČ: 26761050, DIČ: CZ26761050. B. ú.: 1148000001/5500 (RaiffeisenBank). SWIFT: RZBCCZPP.
IBAN: CZ2555000000001148000001. Zapsáno u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 51326. Internet: www.fayn.cz. E-mail: info@fayn.cz. Tel.: 910 25 25 25.

Objednávka doplňkové služby – mobilní CLIP

PROHLÁŠENÍ
Seznámil jsem se a bezvýhradně souhlasím s/se:
Zněním Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Poskytovatele v platném znění,
Ceníkem Služeb Poskytovatele (v platném znění, ke dni podpisu smlouvy)
Tyto dokumenty jsou všem Účastníkům dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách Poskytovatele
www.fayn.cz. Na žádost Účastníka Poskytovatel tyto dokumenty zašle v elektronické podobě e-mailem nebo písemně
poštou na Účastníkem uvedené kontakty.
Prohlašuji, že jsem výhradním uživatelem mobilního čísla, kterým se chci identifikovat.
Akceptuji technologické omezení, kdy při použití mobilního CLIP nelze z uvedené telefonní VoIP linky uskutečňovat
hovory na veškeré tísňové linky.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
1.

Toto ujednání se uzavírá elektronicky na dálku, prostřednictvím sítě Internet v souladu s Občanským zákoníkem.

2.

Platnost a účinnost ujednání, jakož i veškerá práva a povinnosti z něj se řídí platným a účinným právem České republiky.

3.

Účastník se zavazuje uhradit poplatek za službu na základě vystavené faktury. Služba bude zřízena až po uhrazení poplatku.

4.

Účastník se zavazuje umožnit ověření vlastnictví uvedeného mobilního telefonního čísla. Bez ověření nebude služba zřízena.

5.

Objednávka služby se vztahuje na konkrétní uvedené telefonní linky a nelze ji využít pro linky další. Za tímto účelem je nutné
vytvořit objednávku novou.

6.

Po nastavení služby mobilní CLIP nelze VoIP linku nadále využívat pro volání na tísňové linky!

7.

Pomine-li výhradní právo k užití zobrazovaného mobilního čísla (např. v případě ztráty, zrušení služeb u operátora vlastnícího dané
číslo, aj.), neprodleně oznámím tuto skutečnost společnosti FAYN Telecommunications. Tímto zanikne i služba mobilní CLIP pro
danou linku.

8.

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních
podmínek společnosti FAYN Telecommunications, s.r.o. a zák. č. 127/2005 Sb. a č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Poskytovatel

Účastník

FAYN Telecommunications s.r.o.

______________________________________
V _____________ dne ___________________

Ing. Jiří Hlavenka

______________________________________
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