Registrační přihláška člena PRIVILEGE CLUBu – Specifikace služeb
Přihláška člena PRIVILEGE CLUBu

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ Č.:
Nahrazuje Přihlášku člena PRIVILEGE CLUBu č.:

Vypracoval:

SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel:
se sídlem:

Ostatní
služby

Audiotext,
prémium
SMS, DMS
Mobilní
internet
FUP (ČR)

Datový
roaming

Hlasový
roaming

Operátor

Mezinárodní
hovory

Ano

Hlasová
schránka

Přenos
stávajícího
telefonního čísla

CENÍK RENOMEgsm
Hlasový tarif:

VPN

Mobilní
telefonní
číslo

MMS

RENOMEtel s r.o.
Loučná 269, Hrádek nad Nisou 463 34
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23425
IČO: 27304116, DIČ: CZ27304116
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 990348339 /0800
(dále též „RENOMEtel“)
Člen:
R.Č/IČ: :
Zmocněný zástupce Účastníka:
DIČ:
Fakturační adresa – Část obce/ulice:
č.o.:
Město:
PSČ:
Email:
Kontaktní telefon:
Kontaktní adresa – Část obce/ulice:
č.p.:
č.o.:
(pokud je jiná)
Město:
PSČ:
(dále jen „Člen“)
SPECIFIKACE FREEGSM

----Podrobný výpis

CENÍK: RENOME gsm

Ano

Ne

Způsob doručení

Pošta (50 Kč)

E-mail (0 Kč)

Platba

Inkaso

Převod

Další ujednání: Účinnost smlouvy nabývá platnost dnem aktivace služby.

Tento dokument představuje dohodu, která opravňuje člena PRIVILEGE CLUBu k
užívání všech výhod, které jsou stanoveny v Provozních podmínkách klubového
systému společnosti RENOMEtel. Smlouva o členství v PRIVILEGE CLUBu se
uzavírá na dobu minimálně 2 roky. Výhody PRIVILEGE CLUBu může využívat
pouze registrovaný člen PRIVILEGE CLUBu společnosti RENOMEtel.
Člen PRIVILEGE CLUBu společnosti RENOMEtel uvedený v této Přihlášce závazně
objednává služby mobilní telekomunikační sítě na technologii T-mobile a.s. a
zároveň za tímto účelem podává společnosti RENOMEtel s.r.o. návrh, na
uzavření Účastnické smlouvy a Dohody o využívání služeb poskytnutých v rámci
PRIVILEGE CLUBu a to ve výše uvedené rozsahu a za uvedených podmínek.
Součástí této Smlouvy je Ceník Služby vypracovaný individuálně pro každého
zákazníka, Všeobecné podmínky RENOMEtel, Ceník ostatních služeb PRIVILEGE
CLUBu a provozní podmínky PRIVILEGE CLUBU.

Oprávnění: Tento dokument se podpisem obou stran stává Účastnickou
Smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb GSM. Pravidla členství
PRIVILEGE CLUBu společnosti RENOMEtel jsou uvedeny v Provozních
podmínkách klubového systému PRIVILEGE CLUBu, které jsou uvedeny na
www.renometel.cz a jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Účastník se zavazuje v
termínu nejpozději do 10 dnů po ukončení smluvní doby resp. po ukončení
používání služeb vrátit Poskytovateli SIM kartu/y, kterou/é využíval. Za porušení
výše uvedené povinnosti vrátit poskytnuté SIM karty smluvní strany sjednaly, že
Poskytovatel má právo požadovat po Účastníkovi smluvní pokutu ve výši
1 000 Kč za každou nevrácenou SIM kartu.
Účastník stvrzuje souhlas se Smlouvou, Ceníkem, Všeobecnými podmínkami
a ostatními Smluvními dokumenty závaznými pro daný typ Služby. Zároveň
potvrzuje, že se s nimi seznámil, byl poučen o jejich obsahu a potvrzuje, že jsou
pro něj závazné. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž
každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

ZA POSKYTOVATELE

ZA ZÁKAZNÍKA

V:
Dne:
Jméno a příjmení:
Funkce:
Podpis:

V:
Dne:
Jméno a příjmení:
Funkce:
Podpis:

RENOMEtel s.r.o. |www.renometel.cz | info@renometel.cz. |+ 420 482 343 324

