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Produktová specifikace služby 

Identifikační údaje 

Poskytovatel  

Účastník   

Číslo produktové specifikace  

Fakturační adresa  

Emailová adresa  

Způsob zasílání faktury  

Případnou změnu způsobu zasílání faktury lze nastavit na zákaznickém portále 
(http://portal.dialtelecom.cz). 
Produktové údaje 

Název služby  

Technický kontakt  

Rychlost připojení   

Kvalita rychlosti připojení  

Záložní linka  

Adresa předání služby 1  

Typ předávacího rozhraní 1  

 
Cenové a platební údaje 

Periodická cena 
celkem 

Perioda fakturace Jednorázová cena celkem Min. doba užívání 

    

Cenové údaje jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
Časové údaje 

Předp. datum zřízení/změny  

Datum ukončení služby 
 

 

Smlouvu projednal  

 
Účastník svým podpisem stvrzuje souhlas se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb 
elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společnosti Quantcom, a.s. a ostatními 
Smluvními dokumenty tak, jak jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách, seznámil se s nimi, potvrzuje, 
že jsou pro něj závazné a konzumace Služeb v souladu s touto Produktovou specifikací se řídí touto 
Produktovou specifikací, Smlouvou, a Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických 
komunikací a jiných služeb poskytovaných společnosti Quantcom, a.s. a ostatními smluvními dokumenty. 
Povinnost sledování změn těchto dokumentů Účastníkem se řídí platnými právními předpisy 
a Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb 
poskytovaných společnosti Quantcom, a.s. a ostatními smluvními dokumenty. Ukončení účinnosti této 
Produktové specifikace neznamená pro Účastníka a Poskytovatele zánik povinnosti vyplývající pro ně ze 
Smlouvy, Produktové specifikace, Všeobecných podmínek nebo jiných smluvních dokumentů.  
 
Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 – GDPR. 
Zásady nakládání s osobními údaji a jejich ochrany jsou v úplném znění k dispozici na internetových 
stránkách poskytovatele: www.quantcom.cz/gdpr/ . 
 

Datum a podpis oprávněné osoby Účastníka Datum a podpis oprávněné osoby Poskytovatele 

Datum: Datum: 

Podpis: Podpis: 

 

http://www.quantcom.cz/gdpr/

