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ELEKTRO NIK

ZMLUVA
clo~io dňiO zriadení prípojky, poskytovaní slhžleb káblovej televízie a pripojenia do Internetu prostredníctvom KDS uzatvorená dňa 1.4.2011

." 0&" ~k . - de so zákonom o elektronických komunikáciách číslo 610/2003 Z.z.
; Vybavuje: • Reg. zna a., v

I It Zij I Clánok 1. Zmluvné strany
Poskytovate!' služby: M-Elektronik, s.r.o., so sídlom ul. P.Mudroňa 7,03601 Martin, zastúpená konateľom Ing, Štefanom
Mišovicom, IČO: 36378623, IČ DPH: SK2020119068, bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Martin, číslo účtu:
6611930001/1111, zapísaný v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Firm.SRO., vložka 10987/L, Telefón: 043/4133358, Fax
043/4230608, Mobil: 0907/877354, e-mail: melektronik@melektronik.sk.
Užívate!'- Miesto inštalácie
Priezvisko,Meno,Titul/Obchodné meno IRodné číslo / ICO / DC
Školský internát pri PaSA 162817
Ulica Císlo súp. Císlo dom. Číslo byt. Obec PSC
SNP 553 Turčianske Teplice 03901
Banka Číslo účtu / Kód banky Tel. domov Tel. práca Mobil

2407009110/5600 043/4901942 043/4922827 0905/668981
Kontaktná adresa (vypiňa sa len ak nie je totožná s miestom inštalácie)

--- Meno Priezvisko,Titul/Obchodné meno Rodné číslo / ICO / DC

Ulica,Císlo Obec PSC

M
Predmetom zmluvy je zriadenie koncového bodu verejnej telekomunikačnej siete - káblového distribučného systému (KDS)

Z X Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb káblovej televízie, spočívajúcej v dodávke televíznych a rozhlasových programov Základnej programovej
ponuky na zásuvku TV a R prijímača užívatel'a.

R
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb káblovej televízie. spočívajúcej v dodávke televíznych a rozhlasových programov Rozšírenej programovej
ponuky na zásuvku TV a R prijímača užívatel'a.

B
Predmetom zmluvy je poskytovanie dátovej služby Basie, spočívajúcej v za.stení pripojenia počítača užívate ľa na Internet s rýchlcstou pripojenia 1.024/
384 Kb/see

H
Predmetom zmluvy je poskytovanie dátovej služby Home, spočívajúcej v zaistení pripojenia počítača užívatel'a na Internet s rýchlost'ou pripojenia 1.536/
384 Kb/see

S
Predmetom zmluvy je poskytovanie dátovej služby Standard, spočívajúcej v zaistení pripojenia počítača užívatel'a na Internet s rýchlost'ou pripojenia
3.072/512 Kb/see

p Predmetom zmluvy je poskytovanie dátovej služby Premium, spočívajúcej v zaistení pripojenia počítača užívatel'a na Internet s rýchlost'ou pripojenia
5.120/ 512 Kb/see..

Článok 2. Predmet zmluvy

Zladanu sluzbu zaknzkujte

Článok 3. Rozsah poskytovania služieb
Poskytovate\'sa v zmysle "Všeobecných podmienok" (Príloha č.1) a v zmysle "Cenníka" (Príloha č. 2) touto zmluvou zaväzuje poskytovať
užívate\'oviobjednané služby definované v predmete zmluvy.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 4. Platobné podmienky
Za zriadenie a montáž prípojky KTV · v zmysle platného Cenníka, bod 3a), 3b)

Jednorazové poplatky Za dodávku modemu, zriadenie a aktiváciu lP · v zmysle platného Cenníka, bod 3c)

Pravidelné mesačné platby Za prevádzku KTV 50.00 e v zmysle platného Cenníka, bod 3d), 3e) - bod 1) Z / R
Za služby pripojenia Internetu · v zmysle platného Cenníka, bod 2), B,H,S,P

Interval platieb I>< Imesačne D štvrťročne D polročne

Forma úhrady: I >< I bankovým prevodomz č. účtu: 2407009110/5600

na účet vedený v UniCredit Bank a.s. Martin, číslo účtu: 661193000111111
Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky ako Príloha Č. 1 a Cenník ako Príloha Č. 2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Užívate!'
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 prípadné
predchádzajúce zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami, vrátane záväzkov z nich plynúcich. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Užívate!' súhlasí aby sa jeho osobné údaje spracovávali
výpočtovou technikou výhradne pre účely poskytovate!'a, pričom tento bude s nimi nakladať v súlade s ustanoveniami zákona Č. 42812002 Z.z. O ochrane osobných údajov.

D 1xročne

D poštovou poukážkou

Poskytovatel':
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M·EL KT ; IK s.r.o .

...;.~ Káblová televízia
036 01 Martin, Mudroňova ul. 7
reo 36 373 623. IC DPH SK~020119068

V Turčianskych Tepliciach dňa 1.4.2011

Užívate!':

Vytlačené programom Hugo Klv 0.1, www.ktv.bytov.sk
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