Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb – pripojenia na internet
Medzi:
Poskytovateľ: Vladimír Maľák VM Servis, Francisciho 22, 053 01 Levoča
Zapísaný v živnostenskom registri: OÚ Poprad, č.živ.reg.741-9038
IČO: 40858324, DIČ:SK 1023930820
Bankové spojenie:6891222017, UniCreditBank, pobočka Levoča
Oprávnený zástupca: Vladimír Maľák
Užívateľ:

□ fyzická osoba, □ fyzická osoba podnikateľ, □ právnická osoba

Priezvisko, meno, titul/ Obchodné meno:____________________________________________________
Adresa inštalácie: ______________________________________________________________________
Korešpondenčná adresa:_________________________________________________________________
Tel. kontakt, email:_____________________________________________________________________
Číslo OP, IČO, DIČ,:___________________________________________________________________
V zastúpení:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

uzatvárajú
podľa §262, ods2. zákona 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, za podmienok
podľa zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zmluvu o pripojení na internet.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť užívateľovi telekomunikačné služby podľa
platných právnych predpisov, ustanovení tejto zmluvy a podľa Všeobecných zmluvných podmienok
poskytovateľa telekomunikačných služieb – sprostredkovanie prístupu do siete internet.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi telekomunikačné služby podľa platných právnych
predpisov, ustanovení tejto zmluvy a podľa Všeobecných zmluvných podmienok poskytovania verejných
telekomunikačných služieb – sprostredkovanie prístupu do siete internet ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
Užívateľ sa zaväzuje, že za poskytnuté Verejné telekomunikačné služby zaplatí cenu v zmysle platného
cenníka poskytovania verejných telekomunikačných služieb – sprostredkovanie prístupu do siete internet,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so
splatnosťou v lehote uvedenej vo faktúre. Ďalej sa zaväzuje využívať prístup v súlade s dobrými mravmi
a neposkytnúť pripojenie tretej strane. Dodržiavať zásady správneho využívania prístupu na internet
uvedeného na adrese poskytovateľa(www.vmnet.sk). Periodicita fakturácie je kalendárne mesačná alebo
kvartálna v závislosti od zvoleného programu so splatnosťou vopred pre dané obdobie.

Podmienky uzatvorenia zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – neurčitú (nehodiace sa škrtnúť) s viazanosťou na dobu
__________ mesiacov. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami.
2. Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, platí nasledovne:
Ak účastník najskôr 60 dní a najneskoršie 30 dní pred uplynutím doby viazaností neoznámi
písomnou formou že nemá záujem na predlžení platnosti zmluvy jej platnosť sa predlžuje na dobu,
na ktorú bola pôvodne uzavretá, a to aj opakovane. Za nezmenenú cenu.
Technické podmienky
1. Prístup do siete internet podľa zvoleného programu. Pre začiatok si užívateľ zvolil program
______________ užívateľ súhlasí - nesúhlasí s elektronickou faktúrou.(nehodiace sa škrtnúť)
2. Účastnícke rozhranie je ukončené 10/100Mbps RJ-45 uvedené v techn. špecifikácii poskytovateľa .
3. Užívateľ je povinný zabezpečiť na základe vzájomne odsúhlaseného popisu realizácie prístup na miesto
realizácie a vyhlásenie vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti ak nie je jej výlučným vlastníkom, na
ktorej sa uskutoční inštalácia so súhlasným stanoviskom. Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ v prípade
potreby použije bod pripojenia na realizáciu inej spoločnosti či osobe na vlastné náklady.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sú spôsobilé na právne úkony.
2. Práva a povinnosti a ostatné podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia aktuálnymi Všeobecnými
zmluvnými podmienkami poskytovania verejnej telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu
do siete internet zo dňa 1.2.2004 a splatným Cenníkom poskytovania verejnej telekomunikačnej služby
- sprostredkovanie prístupu do siete internet ktoré nesmú byť v rozpore s platným zákonom.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnocenných exemplároch, pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú, vyjadruje ich vôľu, je im
zrozumiteľná, nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a preto ju na znak
súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.
5. Zároveň užívateľ potvrdzuje že prevzal aktuálny Cenník, aktuálne všeobecné podmienky
poskytovateľa a že sú mu zrozumiteľné. Ich znenie a zmeny sú užívateľovi dostupné na stránke
poskytovateľa www.vmnet.sk
6. Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle § 122/2013 po dobu trvania zmluvy.
7. Lehota prvého pripojenia je v deň uzatvorenia zmluvy.
8. Po ukončení zmluvy je užívateľ povinný vrátiť poskytnuté technické vybavenie do 3 pracovných dní. V prípade
nevrátenia ma poskytovateľ právo na zmluvnú pokutu 100€.
9. Zmluvnú pokutu 100€ je užívateľ povinný zaplatiť aj pri porušení zmluvy.

V _____________ dňa________________

__________________________
poskytovateľ

_____________________________
užívateľ

