
sPRÁVA
rÁgtovýcil
OZVODOV N á m. sNP 21214- 958 01 P arlizánskeR

Tel.ifax: 03817496959,0905 564 947, servisná služba: 0905 328 801, web: www .skpartizanske.sk

DoDAToK
k zmluve č. 08356/14

o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie a dátových služieb - prístup k sieti internet
prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS)

Poskytovatel':
V zastúpení:
So sídlom:
lčo:
lč DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
lBAN:

Objednávatel' - úěastník:
V zastúpení:
So sídlom:
tčo:
DlČ:
Adresa prípojky:
Telefónne číslo/mail:

SPRÁVA KÁBLoyýcH RozVoDoV s. r. o.
lng, Milan Král' - konatel' spoločnosti
Námestie SNP 212l4, 958 01 Partizánske
36314854
SK2020140100
oTp Banka slovensko partizánske
4622288l5200
sK33 5200 0000 0000 0462 2288

MEsTo PART|áNSKE
doc. PaedDr. Jozeí Božik, PhD. * primátor mesta
Námestie SNP 212l4,958 01 Partizánske
0031 0905
2021278028
CVČ - gen. Svobodu 906/53,958 01 Partizánske
038 17 49 2223, mail: cvc@cvcpaň"edu. sk

CA Modul :

Prenajatý modem MAC:

1, Predmetom dodatku zmluvy je závázok poskytovatel'a zriadiť a poskytovať:
- Služby retransmisie pre príjem televíznych a rozhlasových programov, podl'a vybranej ponuky
- Dátové služby - prístup k sieti internet pre užívatel'a podl'a vybraného programu

Digitálna ponuka MAX| čísla prenajatých kariet

n Balík DUo í KLAslK (MAXITV + lnternet Klasik)

n Balík DUo 2 PREMIUM (MAXITV + lnternet Premium)

n lnternetový program KLASIK

|XL lnternetový program PREM|UM l

Bez viazanosti: E Viazanosť na 24 mesiacov: n

Doplnkové služby

2. V prípade výberu zvýhodnených balíkov DUO 1 KLAS|K a DUO 2 PREMIUM je viazanosť 24 mesiacov.

3. Cena za digitálnu ponuku MAX|, internetové azvýhodnené balíky je platná vzmysle Cenníka služieb KDS, platného
od 1.,1.2018.

4. Platba sa realizuje osobne v pokladni SKR, s. r. o. Partizánske, alebo trvalým príkazom z účtu

5, Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie dekódovacej karty, prípadne CA modulu

6, Všeobecné podmienky a Cenník služieb KDS sú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy(dodatku). Po vydaní nového
Cenníka služieb alebo Všeobecných podmienok, tieto automaticky nahrádzajú ich predchádzajúcu verziu astávajú sa
súčasťou platnej zmluvy

V Partizánskom , dňa 7 .9.2021

sPRAVA

- prevádzkovatel'a

95
- účastníka

SNP


