OBJEDNÁVKA
Internetu

Evidenčné číslo:
Vyber typ zmluvy

Službu objednávame na obdobie minimálne:

Vyber dobu viazanosti

Účastník (skrátený názov):
Obchodné meno (alebo priezvisko, meno , titul):
Užívateľ: Vyber typ užívateľa
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Ulica:

Obec (sídlo): Vyber obec

PSČ: PŠČ Obce

Orientačné číslo:

Poschodie:

Miestnosť (byt) č.:

Zodpovedná osoba:
Priezvisko, meno, titul:

Číslo OP :

Ulica:

Obec: Vyber obec

PSČ: PŠČ Obce

Telefón:

Fax:

e-mail:

Kontaktná osoba (v mieste pripojenia):
Priezvisko, meno, titul:

Číslo OP:

Ulica:

Obec:

PSČ:

Telefón:

Rodné číslo:

e-mail:

Umiestnenie (vyplňuje sa len v prípade ak je iné ako adresa užívateľa):
Obchodné meno (alebo priezvisko, meno, titul):
IČO:

DIČ:

Číslo OP:

Ulica:

Orientačné číslo:

Obec (sídlo):

PSČ:

P.O. BOX:
Služba:

Vyber typ služby

Rýchlosť pripojenia :

Vyber rýchlosť
pripojenia

Agregácia :
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e-mailová adresa:
Názov schránky:

@ pmxmail.sk

Predplatné pre všetky programy :

Vyber možnosti predplatného

Cena (€ s DPH)
Zriaďovací poplatok:

,- €

Mes. poplatok bez DPH:

,- €

Mesačný poplatok s DPH:

Miesto: Vyber obec

Miesto: Vyber obec

Miesto: Vyber obec

Dátum: 28.05.2018

Dátum: 28.05.2018

Dátum:

28.05.2018

Meno pracovníka: Elena Petroková

Meno:

podpis a pečiatka účastníka

podpis a pečiatka vlastníka nehnuteľnosti

podpis a pečiatka prevádzkovateľa
(partnera prevádzkovateľa)

,- €

Digitálna televízia tv2go

Evidenčné číslo zmluvy
Službu objednávame na obdobie minimálne:

Vyber dobu viazanosti

Spôsob užívania koncového zariadenia STB:

spôsob užívania

Zriaďovací poplatok:

cena s DPH

cena s DPH

Programové balíčky
tv2go Pre začiatok

voľba

5,50 €

Tv2go Šport a zábava

voľba

4,00 €

Tv2go Rodina

voľba

4,00 €

Tv2go Voľný čas

voľba

4,00 €

Tv2go Sport a zábava + Rodina + Voľná čas

voľba

10,00 €

Mojich 5/10/15 programov

voľba

cena

Balík HBO

voľba

7,50 €

Balík Cinemax

voľba

2,00 €

HBO GO

voľba

2,00 €

KOMPLET TV

voľba

35,70 €

Archív 7 dní

voľba

2,90 €

ZOZNAM:

Mesačný poplatok za programové balíčky

Mes. poplatok bez DPH:

Mes. poplatok s DPH:

Vyhlásenie vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, v ktorej má byť
umiestnený telekomunikačný koncový bod pre spoločnosť PMXnet,s.r.o.
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno) vlastníka nehnuteľnosti
IČO:

DIČ:

Kontaktný telefón:

Adresa vlastníka
Ulica:

Obec (sídlo):
Vyber obec

PSČ:
PŠČ Obce

Adresa objektu
Ulica:

Obec (sídlo):

PSČ:

Súhlasím s využitím existujúcich telekomunikačných rozvodov ako aj s vybudovaním
prípojných telekomunikačných vedení v priestoroch, kde budú vybudované
telekomunikačné okruhy požadované spoločnosťou PMXnet,s.r.o.
Súčasne súhlasím, aby PMXnet,s.r.o. v budove (príp. na príslušnom pozemku) vykonal
nevyhnutné úpravy pre zriadenie telekomunikačného okruhu a umiestnil tu nevyhnutné
telekomunikačné zariadenia.
Svojim podpisom potvrdzujem, že vyplnené údaje sú správne a že tento súhlas platí pre
všetky okruhy požadované spoločnosťou PMXnet,s.r.o. v rámci tohto objektu.

Miesto a dátum:
v Vyber obec
28.05.2018

V zložitejších prípadoch bude vyhotovený náčrt priebehu vedenia, ktorý je PMXnet,s.r.o.
povinný nechať zvlášť potvrdiť majiteľovi nehnuteľnosti.

Podpis a pečiatka vlastníka nehnuteľnosti

