… Váš internet provider
http://www.tfnet.cz email: info@tfnet.cz

Změna tarifu ke smlouvě o poskytnutí služeb č.
Poskytovatel:

Zákazník:

TFnet s.r.o.
Masarykova 203
46822 Železný Brod
IČO 25471996 DIČ CZ25471996
zastoupen: Ing.Tomášem Fichtnerem, jednatelem společnosti

Tímto se mění aktuálně platný tarif na vzájemně uzavřené smlouvě na následující:

Údaje opište z aktuálního ceníku, pokud jej nemáte vyžádejte si jeho zaslání emailem:
Zkratka
tarifu

Typ

limit

Cena bez DPH

Nad limit

LEGENDA:
Zkratka tarifu – písmeno a číslice před textovým popisem tarifu (např.- S14)
Typ – textový popis tarifu (např. – Linka 4Mbps/1:8)
Limit – uvádí se pokud je pro daný tarif v ceníku uveden, pokud není proškrtněte
Cena bez DPH – do položky vepište ceníkovou cenu bez DPH
Nad limit – pokud volíte jeden z měřených tarifu opište cenu za nadlimitní data (např. 0,02Kč/1MB)
Poskytovatel si vyhrazuje právo neprovést změnu tarifu v případě, že tato nebude technicky možná (neumožní to zařízení zákazníka,
popř. síť poskytovatele v dané lokalitě apod.) Pokud nevíte jakou technologii máte raději nám pošlete emailem dotaz, tuto informaci
Vám upřesníme

Email pro zasílání vyúčtování:

Tato změna tarifu vstupuje v platnost dne:
vždy to je datum od 1. dne následujícího měsíce, ve kterém o změnu žádáte, podmínkou je zaslat žádost nejdéle do 28.dne v měsíci, změna bude nastavena nejpozději do 5.dne v novém měsíci

PODMÍNKY PRO ZMĚNU TARIFU:
1) Vyplněný a podepsaný formulář je třeba zaslat buď pozemní poštou nebo naskenovaný emailem
(taktéž s vlastnoručním podpisem, popř. razítkem) z emailové adresy na které zasíláme vyúčtování.
2) Uveďte pro kontrolu i Váš email kam zasíláme vyúčtování, v případě že požadujete změnu adresy,
prosíme, viditelně tuto změnu označte, např. vykřičníkem.
3) Zákazník nesmí mít žádné faktury po splatnosti, v tomto případě nejde v našem sytému udělat
změna tarifu.

V Železném Brodě dne …………………………

………………………………..
poskytovatel

V ………………………………….. … dne …………………………..

………………………………
zákazník

Poznámka:

Zákazník vyplňuje červené položky.

TFnet s.r.o., Masarykova 203, 468 22 Železný Brod IČO 254 719 96, DIČ CZ254 719 96
Bankovní spojení:UniCredit Bank Czech Republic, č.ú. 524373000/2700
e-mail: info@tfnet.cz, http://www.tfnet.cz tel.: 484 356 012
TFnet s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 19617

