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POSKYTOVATEL

JABLOTRON SECURITY a.s.

K dubu 2328/2a

149 00 Praha 4 — Chodov

IČ 28501861

smsovA ZNAČKA OBCHODNÍHO REJSTŘIKU

B 14899 vedená u Městského soudu v Praze

ZÁKAZNIK

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200

Praha, 14200

TELEFON +420 602 682 824

IC/DATUM NAROZENÍ 00231142

DIČ

OBJEKT

2AH4722 - Městská část Praha-Libuš

POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKYTOVAT SLUŽBU: ZA CENU:

Monitoring

I Monitoring vozidla v aplikaci MyJABLOTRON

I Kniha jízd a evidence nákladů

I Geofence — informace o opuštění/návratu do zadané zóny

I Správa řidičů a vozidel

I Datová komunikace autoalarmu s aplikací MyJABLOTRON v rámci celé EU

180 Kč

(149 Kč bez DPH)

Výjezd zásahové jednotky Není poskytován

FAKTURACE SLUŽEB

CENA ZA SLUZB'J JE UVEDENA v KČ/MÉSÍC. CENA ZA vhezo v Kč;/l VYJEZD. POKYNY PRO PlAIBU NALEZNETE VE FAKTURE.

E-MAlL pno FAKTURACI budilek@praha-Iibus.cz

KORESPONDENČNI ADRESA neuvedl FREKVENCE FAKTURACE měsí'ní

BEZPLATNÉ ZÁKAZNICKÉ LINCE NEBO E—MAILU



Podmínky poskytování služeb

Podrobnosti ohledně nastavení poskytované služby jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu — Provozní a technické nastavení služby.

Podmínky poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými obchodníml podmínkaml, které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese

www.bezpecnostnicentrum.cz, v sekcl „Ke stažení“.

Právo odstoupit od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn Od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

obchodní prostory odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnáctl) dnů ode dne následujícmo po dnl uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění

práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy Informovat JABLOTRON SECURITY a.s., K dubu 2328/2a,

149 00 Praha 4 — Chodov, tel.: 800 800 522, e-rnall: zakaznlckalinka©lablotron.cz, formou ]ednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednicth provozovatele poštovních sluzeb, faxem nebo e-mailem). zakaznik může použít vzorový formulář pro odstoupení

od smlouvy, který nalezne na www.bezpecnostnlcentrum.cz, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,

postačuje Odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Datum aktivace služby (vyplní poskytovatel) [fl g _ ŽOZ Z,

Doba uzavření smlouvy N£0ýč\/'7FO

    

  

v

-3 .08. 2022

DNE

ZA SPOLEČNOST JABLOTRON secumrv A.S.

Petr Jánský

ZÁKAZNÍK NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ZE DNE 20.11. 2019

JABLOTRONS "

K Dubu 2328/23 Chodov

T: 800 800 522 |

pooprs PODPIS

ZASTO P

 

NA ZÁKLADÉ
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POSKYTOVATEL ZÁKAZNIK

JABLOTRON SECURITY a.s. Městská část Praha-Libuš

K dubu 2328/2a Libušská 35/200

149 00 Praha 4 — Chodov Praha, 14200

uč 28501861 TELEFON +420 602 682 824

SPISOVÁ ZNAČKA OBCHODNÍHO REJSTŘIKU IC/DATUM NAROZENÍ 00231142

B 14899 vedená u Městského soudu v Praze mc

OBJEKT

3AD7798 - Městská část Praha-Libuš

POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKYTOVAT SLUŽBU: ZA CENU:

Monitoring

I Monitoring vozidla v aplikaci MyJABLOTRON

. Kniha ji'zd a evidence nákladů

. Geofence — informace o opuštění/návratu do zadané zóny

. Správa řidičů a vozidel

: Datová komunikace autoalarmu s aplikací MyJABLOTRON v rámci celé EU

180 Kč

(149 Kč bez DPH)

Výjezd zásahové jednotky Není poskytován

FAKTURACE SLUŽEB

E— MA | L pno FA KT u RAC! budilek@praha—Iibus.cz

KonESPONDENéNi ADRESA neuvedl FREKVENCE FAKTURACE měsí'n'

BEZPLATNÉ ZÁKAZNICKÉ LINCE NEBO E—MAILU



Podmínky poskytování služeb

Podrobnosti ohledně nastavení poskytované služby Jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu — Provozní a technické nastavení služby.

Podmínky poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese

www.bezpecnoslnicentrumsz. v sekci „Ke stažení“.

Právo odstoupit od smlouvy

Zákazník, kterýíe spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

obchodni prostory odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícho po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění

práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy iníormovat JABLOTRON SECURITY a.s.. K dubu 2328/2a,

149 00 Praha 4 — Chodov, tel.: 800 800 522, e-mall: zakaznicka.llnka©lablotron.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednicth provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení

od smlouvy, který nalezne na www.bezpecnostnlcentrum.cz, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,

postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Datum aktivace služby (vyplní poskytovatel) ďú g ZO25

Doba uzavření smlouvy
M50 Q (\ITO

  

V

-'3 .08. 2022

DNE

ZA SPOLEČNOST JABLOTRON SECURITY A.S.

Petr Jánský

ZÁKAZ \\ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ZE DNE 29.11.2019

\ _

\_ | _—l

= ABLSTRON ;19-
; 17,37 ’fil ' ' <

g , —Chodov

JŠ.

PODPIS \ „ PODPIS

ZASTOUPENÝ

NA zAKLADE
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POSKYTOVATEI.

JABLOTRON SECURiTY a.s.

K dubu 2328/23

149 OO Praha 4 — Chodov

IČ 28501861

SPISOVÁ ZNAČKA OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

B 14899 vedená u Městského soudu v Praze

OBJEKT

1AP0852 - Městská část Praha-Libuš

POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKYTOVAT SLUŽBU:

Monitoring

. Monitoring vozidla v aplikaci MyJABLOTRON

- Kniha jízd a evidence nákladů

. Geofence — informace o opuštění/návratu do zadané zóny

I Správa řidičů a vozidel

I Datová komunikace autoalarmu s aplikací MyJABLOTRON v rámci celé EU

Výjezd zásahové jednotky

FAKTURACE SLUŽEB

amu pno FAKTU nm budilek©praha-libus.cz

KORESPDNDENČNÍ ADRESA neuvedl

BEZPLATNÉ ZÁKAZNICKÉ meE

JABL$TRON
.uutuoum CEHTIUM

ZÁKAZNÍK

Městská část Praha-Libuš

Libušská 35/200

Praha, 14200

TELEFON +420 602 882 824

IČ/DATUM NAROZENÍ 00231142

DIČ

ZA CENU:

180 Kč

(149 Kč bez DPH)

Není poskytován

FREKVENCE FAKTURACE měsíční

NEBO E-MAILU



Podmínky poskytování služeb

Podrobnosti ohledně nastavení poskytované služby jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu — Provozní a technické nastavení služby.

Podmínky poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které isou k dispozici na webových stránkách na adrese

www.bezpecnostnicentrum.cz. v sekci „Ke stažení“,

Právo odstoupit od Smlouvy

Zákazník, kterýje spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

obchodní prostory odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne nasledujícmo po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění

práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat JABLOTRON SECURITY a.s., K dubu 2328/23,

149 00 Praha 4 - Chodov, tel.: 800 800 522, email: zakaznlckallnka©labiotron.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mallem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení

od smlouvy, který nalezne na www.bezpecnostnicentrum.cz, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,

postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty,

Datum aktivace služby (vyplní poskytovatel) %0 z . ŽO 2Z

Doba uzavření smlouvy ,UCÍ Ú/QC] 7’0

'3 .08. 2022

       

DNE

ZA SPOLEČNOST JABLOTRON SECURITY A.S.

Petr Jánský

ZÁKAZNÍK NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ze DNE 26.11.2019

tří ' , : ",

ĚÁĚĚ., na
JABLOI'RON

L< Dubu 2328/2

7': 800 800 522

PODPIS , _ ,' PODPIS

ZASTOUPENÝ

NA ZÁKLADÉ
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POSKYTOVATEL ZÁKAZNÍK

JABLOTRON SECURITY a.s. Městská část Praha-Libuš

K dubu 2328/23 Libušská 35/200

149 00 Praha 4 — Chodov Praha, 14200

lč 28501861 TELEFON +420 602 682 824

splsovA ZNAČKA OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU lČ/DATUM NAROZENÍ 00231142

B 14899 vedená u Městského soudu v Praze m6

OBJEKT

2ACO105 - Městská část Praha-Libuš

POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKYTOVAT SLUŽBU: ZA CENU:

Monitoring

. Monitoring vozidla v aplikaci MyJABLOTRON

. Kniha jízd a evidence nákladů

. Geofence — informace o opuštění/návratu do zadané zóny

I Správa ňdičů a vozidel

I Datová komunikace autoalarmu s aplikací MyJABLOTRON v rámci celé EU

180 Kč

(149 Kč bez DPH)

Výjezd zásahové jednotky Není poskytován

FAKTURACE SLUŽEB

E- MAIL pno FAKTURACI budilek©praha-libus.oz

KORESPONDENČNÍ ADRESA neuvedl FREKVENCE FAKTURACE měsíční

BEZPLATNÉ ZÁKAZNICKÉ LINCE NEBO E—MAILU



Podmínky poskytování služeb

Podrobnosti ohledně nastavení poskytované služby jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu - Provozní a technické nastavení služby.

Podmínky poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese

www.bezpecnostnicentrum.cz, v sekci „Ke stažení?

Právo odstoupit od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy uzaw“ené použitím prostředků komunikace na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

Obchodníprostory odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujíctho po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění

práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat JABLOTRON SECURITY a.s.. K dubu 2328/2a,

149 00 Praha 4 — Chodov, tel.: 800 800 522. e-mall: zakaznickallnka©lablotron.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. faxem nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení

od smlouvy, který nalezne na www.bezpecnostnicentrum.cz, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,

postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Datum aktivace Služby (vyplní poskytovatel) (& g ÍÚZZ

Doba uzavření smlouvy ”gig/{36770

      

 

v

‘3 .08. 2022

ONE

ZA SPOLEČNOST JABLOTRON SECURITY A.s.

PetrJánský

ZÁKAZNÍK NA ZÁKLADĚ PLNÉ moct ZE DNE 26. n. 2019

JABLOT

K DlJbU 2 4-Chodov

T: 80080

PODPIS PODPIS

ZASTOUPENÝ

 

NA zAKLADE



a Smlouva JABLOTRON
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POSKYTOVATEL ZÁKAZNÍK

JABLOTRON SECURITY a.s. Městská část Praha-Libuš

K dubu 2328/2a Libušská 35/200

149 00 Praha 4 — Chodov Praha, 14200

IČ 28501861 TELEFON +420 733 576 049

splsovA ZNAČKA OBCHODNÍHO nEJsleu IC:/DATUM NAROZENÍ 00231142

B 14899 vedená u Městského soudu v Praze me

OBJEK‘I’

9585370 - Městská část Praha-Libuš

POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKVTOVAT SLUŽBU: ZA CENU:

Monitoring

. Monitoring vozidla v aplikaci MyJABLOTRON

l Kniha jízd a evidence nákladů

I Geofence — informace o opuštění/návratu do zadané zóny

. Správa ňdičů a vozidel 18“ Kč

. Datová komunikace autoalarmu s aplikací MyJABLOTRON v rámci celé EU (149 KG bez DPH)

Výjezd zásahové jednotky Není poskytován

FAKTUHACE SLUŽEB

E-MAIL pno FAKTURACI budilek@praha-IibUS.CZ

KORESPONDENČNÍ ADRESA neuvedl FREKVENCE FAKTURACE měsí'ní

BEZPLATNÉ ZÁKAZNICKÉ LINCE NEBO E-MAILU



Podmínky poskytování služeb

Podrobnosti ohledně nastavení poskytované siužbyjsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu - Provozní a technické nastavení služby.

Podmínky poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese

www.bezpecnostnicentrum.cz. v sekci „Ke stažení“.

Právo odstoupit od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

obchodní prostory odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtmáctD dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění

práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat JABLOTRON SECURITY a.s.. K dubu 2328/23,

149 00 Praha 4 — Chodov, tel.: 800 800 522. e-mall: zakazníckalinka©iablotron.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. faxem nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení

od smlouvy, který nalezne na www.bezpecnostnicentrum.cz, není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,

postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Datum aktivace služby (vyplní poskytovatel) Já ( ?D2?

Doba uzavření smlouvy [V6Ú/Q(\/ 70

v „iwi—ef

15 .07. 2022

 

    

DNE

za SPOLEČNOST JABLOTRON secunnv A.s.

PetrJánský

ZÁKAZNÍK NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOC-I ze DNE 26.11.2019

JABLOTRt'

K Dubu 23K 4 - Chodov

T“ 800 500

PODPIS PODPIS

ZASTOUPE

 

NA zAKLAoE
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PosKYTovMEL ZÁKAZNÍK

JABLOTRON SECURITY a.s. Městská část Praha-Libuš

K dubu 2328/2a Libušská 35/200

149 00 Praha 4 — Chodov Praha, 14200

ač 28501861
TELEFON +420 733 576 049

svlsovA ZNAČKA oacuonnmo REJsleu ne:/unum umozni 00231142

B 14899 vedená u Městského soudu v Praze mc

OBJEKT

6A65629 - Městská část Praha-Libuš

POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKYTOVAT SLUŽBU:
ZA CENU:

Monitoring

. Monitoring vozidla v aplikaci MyJABLOTRON

- Kniha jízd a evidence nákladů

. Geofence — informace o opuštění/návratu do zadané zóny

, „. . ., .
180 Kč

I Sprava ndiču a VOZidel 149 K" b DPH

I Datová komunikace autoalarmu s aplikací MyJABLOTRON v rámci celé EU ( C ez , )

Výjezd zásahové jednotky Není poskytován

FAKTUHACE SLUŽEB

CENA za swim) JE UVEDENA v KC/MĚSÍC. (JENA 2,1 VÝJEZD \! Kim vvaazo POKYNY mo PLMBU NALEZNElE VE ”mum:

amu ano nxrumcn budilek©praha-libus.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA neuvedl FREKVENCE FAKTURACE měsíční

© BEZPLATNÉ ZÁKAZNICKÉ unce HEBO E-MAILU



 

Podmínky poskytování služeb

Podrobnosti ohledně nastaveni poskytované služby jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu — Provozní a technické nastavení služby.

Podminky poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese

www.bezpecnostnicentrum.cz, v sekci „Ke stažení“.

Právo odstoupit od Smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

obchodní prostory odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtmácti) dnů ode dne následujícmo po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění

práva na odstoupení od smlouvy musi zákazník o svém odstoupeníod této smlouvy informovat JABLOTRON SECURITY a.s., K dubu 2328/23,

149 00 Praha 4 — Chodov, tel.: 800 800 522, e—rnall: zakaznlcka.linka©iablotroncz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. faxem nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení

od smlouvy, který nalezne na www.bezpecnostnlcentrum.cz, není to však povlnnostt Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,

postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Datum aktivace služby (vyplní poskytovatel) (& Q ZO22

Doba uzavření smlouvy „EU/?3/70

v km

„Na 15 .W. 2022
ZA SPOLEČNOST JABLOTRON SECURITY ILS.

   

Petr Jánský

ZÁKAZMK NA ZÁKLADĚ PLNÉ mom ze DNE 26. n. 2019

.BA * ON ©
JABLOT .s.

K Dubu raha 4 - Chodov

T: 800 so 61

rooms Foams

l

ZASTOU  
NA zAKLAolE



a Smlouva JABLQDTRON
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POSKYTOVATEL
ZÁKAZNÍK

JABLOTRON SECURITY a.s. Městská část Praha-Libuš

K dubu 2328/23 Libušská 35/200

149 00 Praha 4 — Chodov Praha, 14200

IČ 28501861
TELEFON +420 733 576 049

SPISOVÁ ZNAČKA oscuoano neasmlxu IČIDATUM NAROZENÍ 00231142

B 14899 vedená u Městského soudu v Praze me

OBJEK‘I’

2AP1127 - Městská část Praha-Libuš

POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKYTOVAT SLUŽBU:
ZA CENU:

Monitoring

I Monitoring vozidla v aplikaci MyJABLOTRON

I Kniha jízd a evidence nákladů

I Geofence — informace o opuštění/návratu do zadané zóny

I Správa řidičů a vozidel

I Datova’ komunikace autoalarmu s aplikaci MyJABLOTRON v rámci celé EU

180 Kč

(149 Kč bez DPH)

Výjezd zásahové jednotky Není poskytován

FAKTURACE SLUŽEB

E-MAIL pno FAKTU RACI budilek@praha-libus.cz

KORESPONDENČNI ADRESA neuvedl FREKVENCE FAKTURACE měsíční

BEZPLATNÉ ZÁKAZNICKÉ LINCE NEBO E-MAILU



 

Podmínky poskytování služeb

Podrobnosti ohledně nastavení poskytované služby jsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu — Provozní a technické nastavení služby.

Podmínky poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese

www.bezpecnostnicentrum.cz. v sekci „Ke stažení".

Právo odst0upit od smlouvy

Zákazník, který le spotřebitelem, ]e oprávněn od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

obchodní prostory odstoupil bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtmáctn dnů ode dne následujímho po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění

práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat JABLOTRON SECURITY a.s., K dubu 2328/2a.

149 00 Praha 4 — Chodov, tel.: 800 800 522, e—mail: zakaznickalinka©jablotron.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. faxem nebo e-mallem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení

od smlouvy, který nalezne na www.bezpecnostnlcentrum.cz. není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,

postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty

Datum aktivace služby (vyplní poskytovatel) „já Z 2028

Doba uzavření smlouvy IUĚÚ reč/170

v „trať-E

I5 .07. 2022

     

 

DNE

ZA SPOLEČNOST JABLOTRON SECURITY A.s.

PetrJánský

ZÁKAZNÍK NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI zE DNE 26.11.2019

JABLOTP

K DUbU 2 a 4 — Chodov

800 80

PODPIS PODPIS

ZASTOUPENÝ

NA ZÁKLADÉ



.EZFICNOSINI CithUM

% Smlouva JABLSTRON
' "* .=l.1."::'„ ( v:"r CAR-010187.00

 

POSKYTOVATEL
ZÁKAZNÍK

JABLOTRON SECURiTY a.s. Městská část Praha-Libuš

K dubu 2328/2a Libušská 35/200

149 00 Praha 4 — Chodov Praha, 14200

uč 28501861
TiLEFON +420 733 576 O49

smsovA zum“ oacnoouiuo nusmlxu tom/uuu umozni 00231142
B 14899 vedená u Městského soudu v Praze

mc

OBJEKI

3AE2886 - Městská část Praha-Libuš

POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKYTOVAT SLUŽBU:
ZA CENU:

Monitoring

I Monitoring vozidla v aplikaci MyJABLOTRON

I Kniha jízd a evidence nákladů

I Geofence — informace o opuštění/návratu do zadané zóny
_ .. ., .

180 KčI Správa rldlCU a v02Ide|
149 K" b DPH

I Datová komunikace autoalarmu s aplikací MyJABLOTRON v rámci celé EU ( C ez )

Výjezd zásahové jednotky Není poskytován

FAKTUFIACE SLUŽEB

CENA ZA SLUŽBU JE UVEDENA v KČ/MĚSÍC. CENA ZA VÝJEZD v KČII VÝJEZD. POKYNY PRO PLATBU NALEZNETE VE FAKYUŘE.

i nun pno FAKTU RACI budilek©praha—Iibus.cz

xonesponnsučni ADRESA neuvedl
FREKVENCE FAKTURACE měsíční

BEZPLATNÉ ZÁKAZNICKÉ LINCE NEBO E-MAILU



Podmínky poskytování služeb

Podrobnosti ohledně nastavení poskytované službyjsou obsaženy v příloze tohoto dokumentu — Provozní a technlcké nastavení služby.

Podmínky poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webových stránkách na adrese

www.bezpecnostnicentrumcz, v sekci „Ke stažení".

Právo odstoupit od smlowy

Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo

obchodní prostory odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtmáctD dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění

práva na odstoupeníod smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy Informovat JABLOTRON SECURITY a.s., K dubu 2328/2a,

149 00 Praha 4 — Chodov, tel.: 800 800 522, email: zakaznlcka.llnka©3ablotron.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem

zaslaným prostřednian provozovatele poštovních sluzeb, faxem nebo e-mallem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení

od smlouvy, který nalezne na www.bezpecnostnlcentrum.cz, není to však povinností. Aby byla doctžena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,

postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Datum aktivace služby (vyplní poskytovatel) /ď£ ŽÚZZ

Doba uzavření smlouvy
IMO/ŽK) 7Ú

VRML:

15 m. 2022
ZA SPOLEČNOST JABLOTRON SECURITY A.S.

Petr Jánský

zAkA NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI ze DNE 25.11. 2019
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