Číslo účastnické smlouvy:

Smlouva o pronájmu zařízení
I.

SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel:

Nordic Telecom s.r.o.

Se Sídlem:

Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO:

04001281

DIČ:

CZ04001281

Společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 240959.
Zákaznická linka: 800 666 777, www.nordictelecom.cz, e-mail: info@nordictelecom.cz
(dále jen „NT“)

Jméno a příjmení/firma:
E-mail:
Kontaktní telefon:
Instalační adresa:
Fakturační adresa:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

Předmět a účel pronájmu: Protože 1. Účastník a NT uzavřeli Účastnickou smlouvu na službu elektronických komunikací
(„Službu“), která je definovaná v Příloze č. 1 této Smlouvy, a protože se strany dohodly na tom, že pro využívání Služby
poskytne NT Účastníkovi do užívání zařízení definované rovněž v Příloze č. 1, případně dalších dokumentech („Zařízení“),
uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o pronájmu zařízení („Smlouva o pronájmu“).

2. Cena pronájmu a platební podmínky: Nájemné je stanoveno dohodou, a to ve výši uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.
Nájemné se Účastník zavazuje hradit na základě vyúčtování Služby, kde je částka nájemného uvedena jako samostatná
položka. Platební podmínky se proto řídí přiměřeně ustanoveními o platebních podmínkách Účastnické smlouvy na Službu.

3. Doba pronájmu: Tato Smlouva o pronájmu se sjednává na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu trvání Účastnické smlouvy
na Službu. Ukončením Účastnické smlouvy na Službu končí i tato Smlouva o pronájmu, a to se všemi důsledky s tím
spojenými. Způsoby ukončení Smlouvy o pronájmu jsou uvedeny níže v čl. III.

III. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.

Byla-li Smlouva o pronájmu uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání nebo za použití prostředků komunikace na
dálku, má Účastník, je-li v pozici Spotřebitele, právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Písemné odstoupení (jehož vzor je na
stránkách www.nordictelecom.cz) je třeba odeslat buď v listinné podobě na adresu sídla společnosti: Nordic Telecom s.r.o.,
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 – Michle, nebo je-li zasíláno v listinné podobě spolu s vraceným Zařízením, pak na adresu:

Poskytovatel: Nordic Telecom s.r.o,
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800 666 777
www.nordictelecom.cz

Centrální sklad Nordic Telecom – PJ Expedis, Františka Vítězslava Veselého, areál Pragorent - hala č. VS 32, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, nebo případně elektronickou formou na e-mailovou adresu: info@nordictelecom.cz, avšak za podmínky,
že je takové odstoupení odesláno z kontaktní e-mailové adresy Účastníka uvedené v této Smlouvě.

2. V případě odstoupení ve 14 dnech, jakož i v jakémkoli jiném případě ukončení Smlouvy o pronájmu, je třeba Zařízení

nejpozději do 30 dnů od ukončení vrátit na adresu: Centrální sklad Nordic Telecom – PJ Expedis, Františka Vítězslava
Veselého, areál Pragorent - hala č. VS 32, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice. Náklady spojené s vrácením Zařízení (dopravné,
balné), nedošlo-li k ukončení Smlouvy z důvodu porušení povinnosti na straně NT, nese Účastník. Účastník odpovídá za
snížení hodnoty Zařízení, které na vraceném Zařízení vzniklo, jestliže s ním Účastník nakládal jinak, než je nutné s ohledem
na jeho povahu a vlastnosti.

3. V případě porušení povinnosti dle odst. 2 tohoto článku je Poskytovatel oprávněn požadovat po Účastníkovi zaplacení

smluvní pokuty ve výši hodnoty pronajatého zařízení, jehož cena je uvedena v platném Ceníku přístrojů a zařízení, který je
dostupný na www.nordictelecom.cz/podpora.

4. Tuto Smlouvu o pronájmu lze ukončit dohodou, jakož i výpovědí s výpovědní dobou 30 dnů počínající svůj běh prvním dnem
následujícím po doručení výpovědi.

5. K Zařízení Účastník obdrží uživatelskou příručku obsahující pokyny k užívání Zařízení v souladu s jeho účelem. Účastník se
zavazuje užívat Zařízení v souladu s pokyny. V opačném případě odpovídá za škody, které na Zařízení z tohoto důvodu
vzniknou. Jakoukoli závadu se Účastník zavazuje bezodkladně oznámit NT a umožnit NT opravu či výměnu Zařízení.

6. Na základě oprávněného zájmu je NT oprávněn zpracovávat osobní údaje (s výjimkou metadat) pro účely přímého
marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů NT.

Poučení: Účastník je oprávněn kdykoli vyslovit námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu. Podmínky zpracování
osobních údajů jsou k dispozici na www.nordictelecom.cz, v sekci „Podpora.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento dokument je písemným zachycením Smlouvy uzavřené mezi NT a Účastníkem elektronickou formou dne 8.6.2020, kde
Účastník prokazatelně odsouhlasil své osobní údaje a smluvní podmínky s nimiž měl možnost se před uzavřením Smlouvy
seznámit.

2. Tento dokument ve formě vhodné pro tisk obdrží Účastník na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví.
3. Nedílnou součást tohoto dokumentu tvoří Příloha č. 1 – Smlouvy o pronájmu zařízení.
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Příloha č. 1
Smlouvy o pronájmu zařízení
Účastnická smlouva, k níž je pronájem Zařízení sjednáván
Typ zařízení
Značka
Výrobní číslo
Cena - měsíční nájemné, včetně DPH
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