Číslozmtuvy/ variabiIný

symbot: 13052957

Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
komunikáciách a obchodného zákonníka v

43 zák.č.610/2003 Z,z. o

uzatvorená

om znení.

7mlttvné síranv
Poskytovatel':

tč.Q:36333026
s,r.o.
1559/388 DlC: 2021788164
paftizánske
lC DPH: SK2021788164
Bankové spojenie VÚB a.s. 1800563g59/0200

SkyLAN

VeÍká okružná
g58 01

Web: vvvvw.skylan.sk
Mail: skylan@skylan,sk
Telefón: 038/ 370 00 00
Mobil: 0907 706 706

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,odd. Sro, vložka č. 19397/R
Účastník: - fakturačnéúdaje
Správa káblových rQzvodov, s.r.o

Dátum narodenia:

lng. Milan Kráť

Mobil: 0905564947

DlČ:2020140100
tč DPH:SK2020140100

Web:

lčo: 36314854

Nám. SNP 212 /,t
958 01 Paftizánske

Telefón: 0387496959

čísloop:

E- m ail

: skr@mail.t-com. sk

predmet zmltlvv
predmetom tejto zmtuvy (d'alej len "Zmluva") je závázok poskytovateía, resp. prevádzkovateía zriadiť a poskytovať účastníkovi
etektronickú komunikačnú službu podl'a ďalej uvedených podmienok (ďalej len "Služba") a plniť ďalšie dohodnuté povinnosti a závázok
účastníkaptatiť poskytovatelovi za zriadenie služby, poskytovanie služby, pípadne za d'alšie plnenia podla tejto Zmluvy a plniť ďalšie
dohodnuté povinnosti tak, akoje uvedené v Zmluve.

Objednané SlUžbY
Služba - Prenájom optickej

Viazanosť Frekvencia Jednorázový Mesačný
platieb: poptatok s DpH: poplatok s DpH:
29,90 EUR
1,00 EUR
16.5.2015 Mesačne

dužby do:

trasy

zmluvné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami spotočnosti SkyLAN s.r.o, na poskytovanie služieb (ďalej len "Všeobecné
podmienky"), ako aj Pokynmi na používanieslužby (d'alej len "Pokyny"), ktoré sa zmluvné strany zavázujú dodňiavať a ktoré sú
neoddeliteťnou súčast'ou tejto zmluvy.
2. lJčastníksúhiasísospracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
3. Služba je poskytovantá účastníkom- fyzickým osobám a aj podnikateťom s tým, že sú oprávnení službu využívaťiba pre svoje ÚČely a
v žiacJnom prípade službu nesmú dať k dispozíciítretím osobám.
4. V prípade objednávky služby Tango Dig'itálna Televízia je poskytovateťom ANTIK Telecom s.r,o. §o sídlom Čárskeho 10, 040 01
Košice, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice t, add. Sro, vl.č. 10988-V. Poskytovateť Prehlasuje, Že mu bolo dňa 21.12.2004
Radou pré vysielanie a retránsmisiu udelené rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKRJ239/2004 pre televízne Programové sluŽbY,
(d,atej tbn "poskytovatel "), Spoločnosť SkyLAN s.r.o. je prevádzkovateťom služby a je oprávnená podpisovať zmluvy za poskytovatela
n a z ákl ade pl nomoce n stv a,
5. účastníkďalej prehtasuje, že v pňpade potreby pripojenia zaiadenia potrebného k zriadeniu sluŽby spristupnÍ Pilvod elektrickej

energie.
6.

Ař účastníknie je vlastníkom, resp. správcom vnútorných rozvodov, resp, priestorov potrebných na poskytovanie sluŽbY v objekte
na objekte, , ktorom požaduje zriadenie služby, zabezpečína vlastné náklady písomný súhlas majiteÍa, resP, sPrávcu rozvodov s

alebo

použitímalebo vybudovaním vnútorných rozvodov s použitímpotrebných piestgrov.
'7.
účastníkzároveň svojím podpisom potvrdzuje, že si Zmluvu, Pokyny a Všeobecnépodmienky dókladne PrečÍtal,súhlasís nimi a
zavázuje sa ich dodňiavať a že Zmluvu neuzatvára v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
písomného dodatku k tejto
8. AkéŘolVek zmeny tejto Zmtuvy je možnévykonať len na základe dohody oboch zmluvných strán formou
Zmluve.

9. Zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu oboch zmluvných strán.

paftizánske dňa:

sLo /{

§Pfr At/A

l$BtovYcll fiOlv0{lou
B,

8§4
*ií*-?ť&lá +111.]i]r !

i

služby

r,0.

