
Špecifikácia sIužieb k zmluve číslo: 13052957

Správa káblových rozvodov, s,r.o
lng. Milan Kráí
Nám. SNP 212 / 4
958 01 Paftizánske

Februárová 154l 0 Poschodie: strecha, 958 01 Partizánske

Vlastnícke práva účastníkom prevzatých zaiadení a mateňálu zostávajú nedotknuté uzavretÍm tejto zmluvy a ich Prevzatím zo stranY

účastníka.'po skončení poskytovania stužby je účastník povinný vrátiť poskytovateťovi všetky prevzaté zariadenia a materiál, ktoré si
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od 1.5.2021 sa zvyšuje služba internet na Sky GARANT 300 Mbps v cene 700 € bez DPH mesaČne.

Služba internet je poskytovaná za účelom d'alšieho predaja.

Prenájom verejnej lP adresy = 13 ks po 4 € mesaěne s DPH

Zmluvné strany potvrdzujú, že poskytovateť službu ziadit a (lčastník službu prevzal do užívania podťa dohadnutých podmienok,

služba je run*éia a bota-účastníkoii úspešne predvedená. Nižšie uvedený dátum podpisu užívatela sa povaŽuje za dátum ziadenia
stužby a jej odovzdania do užívania úěastníkovi, Toto prehlásenie plní zároveň funkciu odovzdávacieho protokolu.

Paftizánske dňa Zq, l. a2/
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Poskytovatel' lP televízia TANGO

ANT|K Telecom s.r.o.
Zastúpený na základe plnomocenstva zo L4,9,2oL2

splnomocnencom Dalibor Žiško

Poskytovatel' služieb
okrem lP Televízie Tango

SkyLAN s.r.o.
lng. Denisa ŽiSt<ová

do:



Sk.rLJtNČíslo zmluvy/ variabitný symbol: 13052957
lntorngt. Talevlzia , Pevná linka

Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
uzatvorená podťa 44 zák.č,351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a Obchodného zákonníka v platnom znení.

Poskytovatel' :

SkyLAN s.r.o. tčQ: 36333026
Veíká okružná 155g/38B DtČ: 2021788164
g58 01 paftizánske Ě apu: sK2021788164

Bankové spojenie: VÚB a.s., 1800563359/0200
IBAN: SK14 0200 0000 0018 0056 3359 BlC: SUBASKBX
Zapísaná v Obc:hodnom registi Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 19397/R

Web: www.skylan.sk
Mai l : skyl a n@skylan. sk
Telefón: 038/ 370 00 00
Mobil: 0907 706 706

tJčastník - fakturačné údaje:
Správa káblových rozvodov, s,r.o
lng. Milan Kráí
Nám. SNP 212/4
958 01 Partizánske

Dátum narodenia:
číslo op:
lčo:36314854
DlČ:2020140100
tč DPH:sK2020140100

Telefón: 0905564947
Mobil: 0387496959
E- m a i l : s k t@s k rp a rtizanske. sk
Web:

elektronickú komunikačnú službu podťa ďalej uvedených podmienok (ďalej len "Služba") a plniť d'alšie dohodnuté povinnosti a závázok
účastníka platiť poskytovateloviza ziadenie služby, poskytovanie služby, púpadne za ďalšie plnenia podťa tejto Zmluvy a plniť ďalšie
dohodnuté povinnosti tak, ako je uvedené v Zmluve.

objednané služby Viazanosť Frekvencia Jednorázový Mesačný
služby do: platieb: poplatok s DPH: poplatok s DPH:

Služba - Prenájom optickej trasy 1. 5.2021 Mesačne 0,00 EUR 29,90 EUR
Služba - Prenájom verejnej lP adresy 1, 5.2021 Mesačne 0,00 EUR 4,o0 EUR
lnternet Sky GARANT 300 Mbps 1. 5.2021 Mesačne 0,00 EUR 840,00 EUR

Predmetom tejto zmluvy alen je závázok poskytovatela, resp. pre

1, Táto Zmluva sa iadi platnými Všeobecnými podmienkami spoločnosti SkyLAN s.r,o, na poskytovanie služieb (d'alej len "Všeobecné
podmienky"), ako aj Pokynmi na používanie služby (ďalej len "Pokyny"), ktoré sa zmluvné strany zavázujú dodžiavať a ktoré sú
neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s platnou legistatívou.,
3, Služba je poskytovaná účastníkom - fyzickým osobám a aj podnikatelom s tým, že sú oprávnení službu využívať iba pre svoje účely a
v žiadnom pilpade službu nesmú dať k dispozícií tretím osobám.
4. V prípade objednávky stužby Tango Digitátna Tetevízia je poskytovatelom ANTIK Telecom s,r.o. so sídtom Čárskeho 10, 040 01
Košice, zapísaná v obch. registi Okresného súdu Košice l, odd, Sro, vl,č. 10988-V. Poskytovateť prehlasuje, že mu bolo dňa 21.12.2004
Radou pre vysielanie a retransmisiu udelené rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/239/2004 pre televízne programové služby.
(d'alej len "poskytovate|'). Spo/očnosť SkyLAN s,r,o. je prevádzkovateťom služby a je oprávnená podpisovať zmluvy za poskytovatela
na základe plnomocenstva.
5, Učastník ďalej prehlasuje, že v prípade potreby pnpojenia zariadenia potrebného k zriadeniu služby spilstupní pfivod elektrickej
energie.
6. Ak účastník nie je vlastníkom, resp. správcom vnútorných rozvodov, resp. priestorov potrebných na poskytovanie služby v objekte
alebo na objekte, v ktorom požaduje zňadenie služby, zabezpečí na vlastné náklady písomný súhlas majitel'a, resp. správcu rozvodov s
použitím alebo vybudovaním vnútomých rozvodov s použitím potrebných priestorov,
7. Účastník zároveň svojím podpisom pofurdzuje, že si Zmluvu, Pokyny a Všeobecné podmienky dókladne prečítal, súhtasí s nimi a
zavázuje sa ich dodňiavať, a že Zmluvu neuzatvára v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
8. Akékolýek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto
Zmluve.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
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Poskytovatel' služieb
okrem lP Televízie Tango

SkyLAN s.r.o.
lng. Denisa ŽiSrová

Poskytovatel' l P televízia TANGO
ANT|K Telecom s.r.o.

Zastúpený na základe plnomocenstva zo !4.9,2012
splnomocnencom Dalibor Žiško
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