
ELEKlRONIK

c~ ,f1IcW(1ql(}.~)I' 51 ZMLUVA
o zriadení prípojky a poskytovaní služieb káblovej televízie prostredníctvom káblových distri-
bučných systémov uzatvorená v súlade so zákonom o telekomunikáciách číslo 610/2003 Zz.

Článok 1. Zmluvné strany

Poskytovateľ služby: M-Elektronik, s.r.o., so sídlom 036 Ol Martin, ul. Mudroňova 7, zastúpená svojim
konateľom Ing. Štefanom Mišovicom, bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Martin, číslo účtu:
661193000111111, IČO: 36378623, IČ DPH: SK2020119068, Zapísaný v obchodnom registri OS Žilina, oddiel
Finn.SRO., vložka 10987/L, Telefón: 043/4133358, Fax 043/4230608, Mobil: 0907/877 354, e-mail:
melek:tronik@melektronik.sk

Užívate\'- Miesto inštalácie

Turčianske
Teplice

03901

Titul I Meno/Obchodné meno I Priezvisko/Zastúpený I Rodné číslo/ ICO/né

Ulica ICp. ( ís.dornu Císlo bytu Mesto/ Obec
I :,1 Y)." .. t-

Banka I Číslo účtu /Kód banky

PS(

Tel. domov I Tel. do práce I Tel. iný

K k . d lň ak Š ľ .)onta tna a resa lVYPI a sa en rue le totozna s miestom ID ta acie
Titul I Meno/Obchodné meno I Priezvisko/Zastúpený I Rodné číslo/ ICO/IX:

I I I
Ulica I C.p I Čis.dom. I Císlo bytu I Obec I PSC

I I I I I
Článok 2. Predmet zmluvy

~ Predmetom zmluvy je zriadenie koncového bodu verejnej telekomunikačnej siete - káblového distribučného systému
L.:.J (KDS) a poskytovanie služieb káblovej televizie, spocivajúcej v dodávke televíznych a rozhlasových programov na

zásuvku TVaR prijímača užívateľa.

r;lPredmetom zmluvy je poskytovanie služieb káblovej televízie, spočívajúcej v dodávke televíznych a rozhlasovýchĽJ programov na zásuvku TVaR prijímača užívateľa.

Článok 3. Rozsah poskytovania služieb
Poskytovateľ sa v zmysle "Všeobecných podmienok" (Príloha č.l) a v zmysle "Cenníka" (Príloha Č. 2) t~)Uto
zmluvou zaväzuje poskytovať užívateľovi dodávku programov obsiahnutých v programovej ponuke

Článok 4. Platobné podmienky

Zavádzací poplatok ~- I v zmysle platného Cenníka, bod 2a), 2b)

Poplatok za prevádzku ;;1\ 1145 Sk (4,81 €) /269 Sk (8,93 €) Iv zmysle platného Cenníka, bod 2c)

Interval platieb rnmesačne D Štvrťročne D polročne D l x ročne

Forma úhrady: Dbankovým prevodom z č. účtu: J. /.te 7'(, (JC/r I U 1 j-!Jol,/ Dpoštovou poukážkou

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky ako Príloha Č. l a Cenník ako Príloha Č. 2. Vzťahy medzi
zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej re-
publiky. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú
stranu. Užívateľ svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že prijal Všeobecné podmienky a Cenník, oboznámil sa s nimi a s ich
obsahom súhlasí. Táto zmluva je platná dňom jej podpisu a nadväzuje na pripadné predchádzajúce zmluvné vzťahy medzi
zmluvnými stranami, vrátane záväzkov z nich plynúcich. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Užívateľ súhlasí aby sa jeho
osobné údaje spracovávali výpočtovou technikou výhradne pre účely poskytovateľa, pričom tento bude s nimi nakladať
v súlade s ustanoveniami zákona Č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov.
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