
sPRÁVÁ
KÁBLovýc+| ZMLUVA č. 0112022RozvoDov

o pripojení na poskytovanie služieb retransmisie a dátových služieb - prístup k sieti internet
(d alej,,Zmluva") prostredníctvom káblového distribuěného systému (d'aIej,,KDS")

čl, t znilluvNÉ sTRANy

Poskytovatel':
V zastúpení:
Sídlo:
Registrácia:
lčo:
DlČ:
tč opH:
Bankové spojenie:
lBAN:

SPRÁVA xÁsLoVýcH RozVoDoV s . r. o,
lng. Milan Král', konatel' spoločnosti
Námestie SNP 212l4, 958 01 Partizánske
Okresný súd Trenčín, odd. Sro, vložka č. 19291/R
36 3,14 854
2020140100
SK2020140100
československá obchodná banka, a. s.
sK95 7500 0000 0040 2956 6225

objednávatet'- úěastník: LEKÁREŇ SANU§ s. r. o.
VámDen* KúětóšlavatMišké]ěďvď'konatel'ka spoločnosti 

'

Sídlo: Nádražná 686, 958 01 Partizánske
Povolenie VUC: TSK2015/07838/zdrev.-3
tčo: 46892770
DlČ: 2023630169
lČ DPH: sK2023630169
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s,
IBAN: SK05 7500 0000 0040 1713 9429
Tel./mail : +421 905276226, mail: sanuspartizanske@gmail.com

ět.z
PREDMET ZMLUVY

1, Predmetom zmluvy je závázok poskytovatela zriadiť a poskytovať:
r služby retransmisie pre príjem televíznych a rozhlasových programov, podl'a vybranej programovej

ponuky
. dátové služby - prístup k sieti internet pre užívateLa podla vybraného program.u

2. Poskytovatel'zabezpečí účastníkovi príjem televízneho signálu a dátové služby podl'a vybranej ponuky:

m Digitátna ponuka áruonÁ čísla prenajatých kariet: ..

Digitiilna ponuka MAX! čísla prenajatých kariet

Balík DUO í (MAXITV + lnternet KLASIK) 9j .-,1

Balík DUO 2 (MAXI TV + lnternet PREMIUM)

n Balík UNl í (ZÁKLADNA tv + lnternet KLAslK)

Balík UNl 2 (ZÁKLADNÁ tv + lnternet PREMIUM)

lnternetový program KLASIK CA Modul ěíslo

lnternetový program PREMIUM Prenajatý modem MAC

Doplnkové služby:

Bez viazanosti: ffi Viazanosť 24 mesiacov: !
V prípadezvýhodnených balíkov DUO 1, DUO 2 a UNl 1, UNl 2 je viazanosť 24 mesiacov.

3. objednávateť - účastník výslovne prehlasuje, že je oprávnený podpisovať zmluvu a d'alej , že je:

; Vlastníkom 3 Nájomcom D Podnájomníkom objektu,

v ktorom majú byť zriadené a poskytované služby SKR,



4. Predmetom zmluvy je d'alej zabezpečovanie servisu KDS zriaďovatel'om pre objednávatel'a. Poruchy je potrebné
nahlasovať v sídle obchodnej kancelárie Správy káblových rozvodov s.r.o. Partizánske, Námestie SNP 212l4
od 7.00 h do 15.00 h. na telefónnych číslach:0905 328 80í, 0905 564947,038 749 6959, e-mail
skr@skrpartizanskg.sK a po 15,00 h. len na telefónnom ěísle servisnej služby 0905 328 80í.

čl. s
CENA A PLATOBNÉ PODM!ENKY

1. tJčastník sa zavázuje uhradiť poplatok za zriadenie objednanej služby a následne za poskytovanie dohodnutej
služby podl'a vybranej programovej ponuky, alebo internetového programu.

a) Cena služ|,y Základnej, Maxi ponuky, dátových služieb a zvýhodnených balíkov zabezpečená poskytovatel'om
v zmysle Cl. 2 bod 2Zmluvy je podl'a piatného cenníka služieb KDS.

b) Aktivácia dekódovacích zariadení a modemu v zmysle Čt. Z, noOu 2 je podl'a platného cenníka služieb KDS.

2, Forma, spósob a termín platenia:
Forma platenia je:

o prevádzko_vatel'vystaví faktúru - daňový doklad na ročnú platbu prvý mesiac príslušného roku, ktorú uhrad'te
na účet v Ceskoslovenskej obchodnej banke, číslo účtu:SK95 7500 0000 0040 2956 6225 VS = číslo faktúry,

a) Spdsob platenia:

!____,__ n ! B- mesačne - štvrt'ročne - polročne - ročne
b) Termín platenia poskytovaných služieb je 14 dní od vystavenia faktúry

3, V prípade oneskorenia úhrady ceny je zriadbvatel'oprávnený účtovať poplatok za vystavenie upomienky
v zmysle platného cenníka. Okrem toho v prípade omeškania platby účastník hradívšetky náklady vyplývajúce
z mimosúdneho konania, predovšetkým náklady na právne zastupovanie a iné náklady s tým spojené.

čl. +
PLATNosT zMLUVY

1, Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnost' podpisom oboch zmluvných strán.
2. Zmluvu móžu vypovedať obe zmluvné strany bez udania dóvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína

plynút'prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
3. Pri nedodžaní viazanosti je objednávatel' povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vyplývajúcu z platného cenníka

služieb.

čl, s
ávenečruÉ usTANovENlA

1. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú:
a) VŠeobecné podmienky prevádzkoÝatel'a platné v čase uzavretia/modifikácie tejto zmluvy.
b) Cenník služieb prevádzkovateta platný v čase uzavretia/modifikácie tejto zmluvy.
c) Príloha k Cenníku pre službu - prístup k sieti internet, platná od 30.04.20,16.

Dokumenty uvedené v bode 1. a, b, c sú prístupné na webovej stránke poskytovatel'a.
2. Učastník prehlasuje, že je oboznámený so Všeobecnými podmienkami a Cenníkom služieb a súhlasí s nimi,
3. Po vydaní nového Cenníka služieb alebo Všeobecných podmienok, tieto automaticky nahrádzajú ich

predchádzajúcu veziu a stávajú sa automaticky súčasťou platnejzmluvy.
4. Zmluvné strany si dávajú navzájom súhlas so spracovaním ich osobných údajov uvedených v tejto zmluve

v zmysle § 13 zákona č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoných zákonov,
a to na účely spísania tejto zmluvy, jej evidovania, jej predloženia prísiušným orgánom a organizáciám, ktoré
budú o nej a na jej základe rozhodovať, alebo overovať jej údaje. Pri spísaní tejto zmluvy boli použité tieto
osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa prípojky a trvalé bydlisko. Doba
platnosti použitia osobných údajov zmluvných strán je obmedzená na dobu 10 rokov odo dňa podpisu tejto
zmluvy. Súhlas je vyjadrený podpismi zmluvných strán na tejto zmluve a je ho možné kedykolVek písomne
odvolať,

5. l,,Jčastník zároveň prehlasuje, že si túto Zmluvu, Cenník a Všeobecné podmienky pred jej podpísaním
prečital a súhlasí s nimi aj s tým, že Zmluva sa neuzatvára v tiesni, aniza nápadne nevýhodných podmienok,

6, AkékolVek zmeny v tejto Zmluve je možné vykonať na základe dohody, formou písomných dodatkov.

V Partizánskom dňa 09,12,2021

sPRAvA KABLOVY0H ROZVODOV
s.T.o.

Námestie SNP ?12l4
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Poskytovatel' objednávatel'- ík


