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Zmluva císlo MW668
uzatvorená v zmysle zákona c. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka o zriadení a poskytovaní služieb
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Užívatel:
ESTO SLÁDKOVICOVO
ICO:

00306177

IC DPH: SK

2022151153

1\1obil:

luvnej služby a mesacný poplatok za službu:
-SO - prenosová rýchlost k užívatel'ovi maximálne 3072 kbit/s a od užívatel'a 512
neverejná lP adresa, agregácia
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41.84 € bez DPH

49.79

€
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Predmet zmluvy
Poskytovatel' poskytne Uživatel'ovi verejné telekomunikacné služby na základe Všeobecných podmienok poskytovania telekomunikacných služieb
Poskytovatela, Poskytovatel' zrealizuje pripojenie Užívatel'a k uzlu dátovej siete Poskytovatela prostrednictvom mikrovinného zariadenia vo vol'nom ,:
negarantovanom frekvencnom pásme 2,4 GHz alebo 5,4 GHz na základe Všeobecného povolenia vydaného TÚSR.
Poskytovatel' si vyhradzuje právo uplatnovat podl'a potreby FUP (Fair Use Policy) ,

•

Povinnosti

Uživatela

"

Uživatel' je povinný zabezpecit na základe vzájomne odsúhlaseného popisu realizácie pristup na miesto realizácie a Vyhlásenie vlastnika alebo"
správcu nehnutelnosti, na ktorej sa uskutocni inštalácia, so súhlasným stanoviskom, Užívatel' súhlasÍ, že Poskytovatel v pripade potreby použije na',;
realizáciu tejto zmluvy služby inej spolocnosti.
"
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Cena a platobné podmienky

'

Uživatel' za poskytnuté služby zaplatí cenu na základe dohody zmluvných strán podl'a uvedenej špecifikácie,

•

Doba trvania

"

Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú a to 24 mesiacov odo dna odovzdania predmetu zmluvy do riadnej prevádzky (dalej len doba viazanosti):
Po uplynutí doby viazanosti sa zmluva stáva zmluvou na dobu neurcitú s výpovednou dobou 30 dní.
" ':"';.Uživatel' sa zaväzuje zotrvat pocas doby viazanosti v zmluvnom vztahu s Poskytovatel'om a po celú túto dobu bez prerušenia použival' slu$y
pevného pripojenia v zmysle uzatvorenej zmluvy, Pocas tohto obdobia UŽíVATEL môže dohodnutú službu zmenit na inú službu pevQ~~O
pripojenia, nemôže však od zmluvy o pripojeni odstúpit
, ',','
UŽíVATEL je uzrozumený a súhlasi s tým, že v pripadoch, v ktorých nesplni niektorý zo svojich záväzkov podl'a predošlých ustanov,ení a zml~lvl;l
ukonci pred uplynutím doby viazanosti, je UŽIVATEL povinný:
' '"
,'::,
,',
a) Zaplatit za každý mesiac od ukoncenia zmluvy do konca doby viazanosti zmluvnú pokutu vo v)íške pravidelného mesacného poplatku,'
',
b) Uhradit všetky svoje financné záväzky za služby, ktoré mu Poskytovatel' poskytoval, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak,

Závereéné llstatl(}wwia

,

Poskytovatel' nezodpovedá za škody na zariadeni, spôsobené neodborným zásahom Užívatel'a alebo osôb nim poverených, ani za Š'kÓdy"::."
spôsobené v dôsledku nim nezavinených okolností (živelné pohromy, prirodné katastrofy a pod,),
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavat Všeobecné podmienky poskytovania telekomunikacn~ch služieb Poskytovatel'a,
Táto zmluva je vyhotovená pisomnou formou vo dvoch rovnocennýcll výtlackoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlacku,
Neoddelítel'nou súcastou tejto zmluvy sú: Všeobecné podmienky poskytovania telekomunikacných služieb,

Miesto: Galanta
Dátum: 30-04-2010
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