Formulář výpovědi
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONI CKÝCH KOMUNI KACÍ
J á, jako zákazník

Firma/ J méno:
Sídlo/ Adresa:
I Č/ r.č.:
DI Č:
Telefon:
E-mail:
Zastoupený:
(dále jen zákazník)

tímto VYPOVÍDÁM SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ číslo ______________________
(dále jen smlouva), kterou mám uzavřenou sposkytovatelem, společností GEMNET s.r.o., se sídlem: č.p. 501, 687 54 Bánov, IČO: 276 63
752, zastoupený Viktorem Fojtem – jednatelem společnosti (dále jen Poskytovatel)
na služby:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
TATO SMLOUVA BUDE UKONČENA (zaškrtněte odpovídající)
na základě výpovědi 30. dnem od data jejího podání
odstoupením od Smlouvy v zákonem stanovené lhůtě 14 dní ode dne, kdy poskytovatel započal s poskytováním dohodnuté služby *
Pokud mám u vaší společnosti přeplatek ke dni ukončení Smlouvy, vyplaťte jej převodním příkazem na bankovní účet
číslo:_____________________________
SMLOUVU VYPOVÍDÁM Z TĚCHTO DŮVODŮ (vyberte jednu z variant)
Nespokojenost s cenou za služby
Nespokojenost s rychlostí připojení
Nespokojenost s obsluhou
J iná nabídka – výhodnější tarif
Z důvodu změn Všeobecných obchodních podmínek ke dni ________
Z důvodu změny ceny ke dni ________
Potvrzuji tímto, že poskytovateli umožním demontáž a odběr zařízení, které je majetkem společnosti Gemnet s.r.o.

V ____________________dne______________

Vlastnoruční podpis zákazníka: _________________________

Fyzická osoba, která podává ukončení Smlouvy jménem firmy, tímto prohlašuje, že je plně oprávněna k podepsání tohoto dokumentu.

ČI TELNÝ, VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ FORMULÁŘ PÍ SEMNOSTI J E NUTNÉ ZASLAT BUĎ ELEKTRONI CKY NA ADRESU SJ EDNANOU
PRO ZASÍ LÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ POSKYTOVATELI , TEDY ADRESU, ZE KTERÉ PŘI CHÁZÍ KLI ENTOVI VYÚČTOVÁNÍ , NEBO
POŠTOU NA ADRESU SÍ DLA SPOLEČNOSTI

* V případě, že uvedete tento důvod ukončení Smlouvy, a podmínky pro odstoupení od Smlouvy nebudou naplněny, budeme ukončení Smlouvy
realizovat jako výpověď s výpovědní lhůtou 30 dnů od data jejího podání. V případě sjednání závazků ze smlouvy, či jiných závazků závislých na
této smlouvě plynoucích, mohou být tyto poskytovatelem doúčtovány.

