Náš-Net Group s.r.o.
sídlem: Ocelkova 643/20, PRAHA 14 - CERNY MOST, 198 00 PRAHA 98, IČ : 02484641
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219893
www.nasnetgroup.cz
Tel: +420 603 789 279 ( Nový Jičín ), +420 588 88 80 88 ( Hranice ) | e-mail: podpora@nas-net.org

Formulář ukončení smlouvy o poskytování služeb Náš-Net Group s.r.o.
ze strany zákazníka
Poskytovatel:
Poskytovatel: Náš-Net Group s.r.o.
Provozovna: K Nemocnci 63, 741 01 Nový Jičín
IČO/DIČ:
024 84 641 / CZ 024 84 641
Tel./email:
603 789 279, podpora@nas-net.org
Účastník:
Číslo smlouvy ..............................................................
Jméno a příjmení/Společnost .......................................
Adresa bydliště/Společnosti: ........................................
Datum narození/IČ: ......................................................
Připojen od: ........................................
Název služby / cena za měsíc bez slevy: ........................................
Požadované datum ukončení služby dne: ........................................
Ukončení výpovědní lhůty dne: ........................................(vyplní poskytovatel)
Tímto účastník v plném rozsahu vypovídá Smlouvu o pronájmu digitálního telekomunikačního okruhu a přenosu
dat v síti v souladu se všeobecnými podmínkami sítě Náš-Net Group s.r.o.. Výpovědní lhůta uživatele je uvedena
ve smlouvě. Účastník se současně ke dni ukončení výpovědní lhůty zavazuje uhradit Poskytovateli veškeré
náklady spojené s ukončením služby, jakož i případné sankce a veškeré dlužné částky. Případně je podle
všeobecných podmínek účastník povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu vše, co je vlastnictví
Poskytovatele.
Jako příloha k tomuto formuláři je zároveň faktura výpovědní lhůty č. ............................ (vyplní poskytovatel)
Sepsáno dne: .....................................

........................................................
Podpis (razítko) účastníka

................................................................................
Podpis a razítko poskytovatele - potvrzení podané výpovědi

Akceptujeme pouze řádně vyplněné výpovědi na tomto formuláři, které jsou výhradně zaslány doporučeným dopisem poštou na adresu
provozovny ke zpracování pověřeným pracovníkem GDPR. Výpovědi zaslané jiným komunikačním kanálem nebudou akceptovány a
budou stornovány

Tímto podpisem ztvrzuje poskytovatel, nebo
oprávněná osoba za poskytovatele jednající
že účastník nemá vůči poskytovateli žádné závazky.

.........................................................................................

Podpis a razítko poskytovatele:
(Po uplynutí výpovědní lhůty nebo uhrazení všech závazků)
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