OBJEDNÁVKA SLUŽEB CONNEX

A:

Aktivace systému Connex je podmíněna správným a úplným vyplněním, podepsáním a neprodleným
zasláním objednávky na e-mail fax@fbcom.cz .
V případě, že v objednávce chybí údaje označené jako „povinné“, Poskytovatel si vyhrazuje právo neaktivovat systém Connex.
PIŠTE HŮLKOVÝM PÍSMEM – ČÍSLO NULA: PIŠTE “O" – ROZLIŠUJTE PÍSMENO “I” A ČÍSLO “1”

Číslo smlouvyx

B:

Zákaznické číslox

Registrační značka
TYP VYBRANÉ SLUŽBY:

C:

VIN
BLUE MOBILE X

x

generuje systém po aktivaci

PLÁTCE SLUŽEB CONNEX (vlastník/provozovatel/oprávněný držitel; fyzická/právnická osoba)
Níže uvedený Plátce služeb Connex tímto objednává u Poskytovatele poskytování služeb Connex.

Plátce služeb
Adresa
PSČ

Město

IČ

DIČ

E-mail (fakturační) (povinné)
Korespondenční adresa
Při vyvolání poplach. hlášení na pult hlídací služby se odešle SMS na první tel. číslo Uživatele. Operátor ověří, zda se jedná o skutečný nebo falešný
poplach a v případě potřeby provede další kroky pro nalezení kradeného vozidla. Pokud se vyvolá poplach. hlášení z volitelných přídavných čidel
(autoalarm), oprávněný uživatel musí potvrdit, že se jedná o skutečný poplach. Bez potvrzené události nelze kontaktovat policii.

D:

UŽIVATEL (je oprávněn jednat jménem Plátce služeb Connex)

Příjmení

Jméno

Mobilní tel. (povinné)

2. tel.č. (povinné)

3. telefonní číslo

4. telefonní číslo

E-mail (komunikační)

E:

IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI (při každé komunikaci Vám budou položeny dvě identifikační otázky)

Otázka č. 1
Odpověď č.1
Otázka č. 2
Odpověď č.2
SLEVOVÝ KUPÓN:
Žádám o uplatnění slevy na novou aktivaci systému (vyplňte 5 znaků VĚRNOSTNÍHO VOUCHERU):

Za Plátce služeb Connex vyplnil (příjmení a jméno):

G: Potvrzuji jako osoba oprávněná jednat jménem Plátce služeb

Connex, že jsem se seznámil(a) se Všeobecnými podmínkami
poskytování služeb Connex uvedenými v části F této objednávky
a s těmito souhlasím. Prohlašuji, že údaje zde uvedené jsou
správné a úplné.
DATUM VYPLNĚNÍ

podpis (razítko) Plátce služeb Connex

Poskytovatel služeb: SATMONT s.r.o., Čajkovského 18, 779 00 Olomouc, Česká republika. Zákaznická linka: +420 585 496 220.
E-mail: connex@fbcom.cz, www.cobraconnex.info, zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20682.

