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Evidenčné údaje (RadioLAN)

Evidenčné údaje (zákazník)

Číslo dokumentu:

Číslo zákazníka:

Dátum:

Meno / Názov firmy:

Čas (od-do):

Adresa pripojenia:

Technik:

Kontaktná osoba:

Spoločnosť:
Vozidlo (ŠPZ) / km:

Tel. / Email:

Účel

Špecifikácia programu / služby

Zriadenie služby

Zmena špecifikácie

Demontáž

Vrátenie zariadenia

Iný:

Montáž vyžiadaná zákazníkom
Premiestnenie prístupového bodu
Iný:
Poznámky / popis inštalácie vyžiadanej zákazníkom (vyplní zam. RadioLAN)

Vyhotovil:

ssid/sig.:
Č.

Použitý materiál / komponenty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(+) odovzdanie tovaru zákazníkovi, (-) prevzatie tovaru od zákazníka

Výrobné číslo

Množstvo

Fakturovať
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Vyhlásenie zákazníka
Podpisom tohto protokolu, zákazník potvrdzuje, že prebral službu v plnom rozsahu podľa Zmluvy o pripojení alebo Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb, príslušných
Všeobecných podmienok, Tarify a iných súčastí predmetnej Zmluvy. Všetky služby sú spoplatňované podľa platnej Tarify Prevádzkovateľa, ak nie je uvedené inak (Tarifa
je zároveň dostupná na webovom sídle Prevádzkovateľa www.radiolan.sk v sekcii Dokumenty a tarify). Zákazník sa podpisom tohto protokolu zaväzuje, že vráti
prevádzkovateľovi podpísaný jeden exemplár Zmluvy podľa špecifikácie prebranej služby v tomto protokole. Účastník podpisom potvrdzuje, že riadne obdržal rovnopis
Zmluvy o pripojení alebo Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb, rovnopis/y príslušných Všeobecných podmienok a ostatné súčasti predmetnej Zmluvy, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zákazník si je vedomý, že potvrdil všetky zmluvné podmienky pre poskytovanie elektronickej komunikačnej služby podľa Všeobecných
podmienok spoločnosti RadioLAN, spol. s r.o. a zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Účastník svojim podpisom súhlasí s prevedením inštalačného
riešenia, ktoré bolo v rámci poskytovania služby zrealizované, a ktoré mu bolo predstavené zo strany Poskytovateľa ako najvhodnejšie prevedenie inštalácie v rámci
pripojenia do služby internet. Účastník je oprávnený takéto inštalačné riešenie odmietnuť. Odmietnutím inštalačného riešenia Účastníkom, vzniká Poskytovateľovi právo
nezrealizovať akékoľvek iné inštalačné riešenie, ktoré Poskytovateľ nepovažuje za technicky vhodné a odmietnuť tak poskytovanie verejných komunikačných služieb,
ktoré by nebolo možné poskytovať na základe Účastníkovho odmietnutia jediného technicky vhodného inštalačného riešenia. Účastník si je zároveň vedomý dôsledkov a
svojich povinností, ktoré vznikajú na základe ním odsúhlaseného zrealizovaného inštalačného riešenia v súvislosti s technickými vlastnosťami a povahou objektu, na ktorom
bolo inštalačné riešenie fyzicky zrealizované.

Podpis zákazníka

Podpis RadioLAN

Miesto:

Miesto:

Dátum:

Dátum:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Číslo OP:

Miesto a dátum vydania OP:

OP overil (meno a priezvisko):

