Zmluva o pripojení

~ - -Com- - -

uzafvorená podla zákona č.610/2003 z.z. o elektronických komunikilciilch medzi

9901469501
Číslo zmluvy

I

102114700~1 1021147001

Kód adresáta

Kód účastníka

poskytovaterom: Slovak Telekom. a.s.• Karadžičova 10. 82513 Bratislava. ICO: 35 763 469. IC DPH: SK2020273893. zepisaným v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava l.
Oddiel: Sa. VIožka čislo: 2081/B (ďalej len ·ST') a účastnikom.
Účastník
Priezvisko,

meno, titul (alebo obchodné

meno): Základná

umelecká

škola E. Suchoňa

Typ: Právn. osoba alebo podnikater
IČO: 36067211

IČDPH:

Zapisaný v Obchodnom registri:

Oddiel:

Ulica: Batkova

I Miestnosť č.:

I Dodacia pošta: Bratislava 42

I Poschodie:

[Fax;

Kontaktný telefón: 0264364387
Štatutárny

IpSČ:84101

Obec: Bratislava

I Orientačné čislo: 2

Súpisné číslo:

I Vložka číslo:

IE-mail:

orgán

Priezvisko. meno. titul (alebo obchodné meno): Základná umelecká škola E. SuchoňaUlica:

IČiSIOOP:

I Kontaktný telefón: 0264364387

[rsč:

I Obec:

Adresa umiestnenia

koncového

bodu

Popis: Základná umelecká škola E. Suchoňa
Ulica: Batkova

Osoba oprávnená na prevzatie: Základná umelecká škola E. Suchoňa Adresát

Ipsč:

Obec: Bratislava
I Súpisné číslo:

Orientačné čislo: 2

- adresa zasielania

písomností,

vyúčtovaní

84101

Poschodie:

I Miestnosť č.:

ČisloOP:

I Kontaktný telefón: 0264364387

a upomienok

Priezvisko. meno. titul (alebo obchodné meno): Základná umelecká škola E. Suchoňa IČO: 36067211

IČiSIO OP:

IIČ DPH:

Ulica: Batkova

I Orientačné číslo: 2

IpSČ: 84101

I Obec: Bratislava

Dodacia pošta' Bratislava 42
Spôsob

platby

I Banková úhrada

Predmet zmluvy

-

VRI - Vysokorýchlostný
TP - Zriadenie

internet

VRI - samoinštalácia

- doručenie

SIB kuriérom

VRI - DSL Pristup
Telefónne číslo:
Parametre produktu:

0264364387
Typ inštalácie VRI
Viazanosť VRI
Rýchlosť VRI
DSL Identifikátor
Typ modemu - VRI
Zmena DSL upstreamu

nový
Turbo -18 mes.
3072 kbps
0007000131
Samoinštalačný baliček
nie

Email/Heslo - Email
Email/Heslo - Heslo
SMS čislo

zus.suchona@zoznam.sk
TMr7tr
-+421903053476

Mail Start

VRI - Samoinštalačný
Telefónne čislo:

rVRI - Množstevná
VRI - DSL Internet
---

balíček

0264364387
Samoinštalačný balíček
Činnosť
~--------------zľava

DSL Ethemet modem
Samoinštalačný baliček

VRI program

4G Turbo 3 - 3072 kbps
Odblokované
rNkladnz52@dslbasic
ncpdakae
áno

Blokovanie služby VRI
Pnhlasovacie údaje - Uživaterské meno
PrihlasovacIe údaje - Heslo
Samoínštalácia

[

VRII VRI Plus- Kúpa modem u s viazanosťou

-l

- jarná akcia 2008

Modem - VRINRI Plus akcia
Zákaznicke číslo
Prevzatie

DSL Ethernet modem
1696487432008
Doručeníe kurierom

~--~--~~~~~~------~~~~~-----------------------------I
jarná akcia 2008

~VRI- zl'ava na 18 mesiacov ·18 mes. viazanosť·
Zákaznicke čislo

I

Poukážka

VRI program - akcia
na zľavu- T·Mobile
Zákaznícke čislo
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ST sa zaväzuje sprostredkovať vytvorenie vyššie uvedenej bezplatnej mailovej schránky na www.zoznam.sk.pričom
služby webmail spoločnosti Zoznam, s.r.o ..

používanie tejto služby sa riadi Podmienkami

I použivania
O

-'.

Nesúhlaslm so zasielanim propagačnych

materiálov, ktoré obsahujú informacíe o produktoch a službách

t-con

do mojej e-maílovej schranky (uvedenej vo formul:';

Dodatok k Zmluve o pripojeni), ani na poštovú adresu.

o stave Vašej objednávky budete informovaný formou SMS na mobilné čislo 0903053476.
ST sa zaväzuje
zriadiť,
pripojiť,
poskytovať
alebo sprístupniť
špecifikované
služby a produkty
za podmienok
stanovených
používanie
týchto služieb podľa platnej Tarify.
Ak bola služba Vysokorýchlostný
internet
objednaná
telefonicky
zmenou z DSL Internetu,
tak je zriadená
ako blokovaná.
dňoch po prijatí telefonickej
objednávky.
Služba bude odblokovaná
automaticky
v desiaty deň od jej prijatia a úč!ovaná
internet
nie je možné požiadať
skôr.

touto

zmluvou.

Účastník

sa

zaväzuje

platiť

cenu

za zriadenie

a

Prihlasovacie
rneno a heslo je možné začať používať
po desiatich
odo dňa jej odblokovania.
O odblokovanie
služby Vysokorýchlostný

Záverečné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet (ďalej len "Všeobecné podmienky"), ktoré sa zmluvné strany
zaväzujú dodržiavať a SÚ neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Účastník SVOjim podpisom potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok a správnosť údajov uvedených v Zmluve o pripojení, resp. v Dodatku k existujúcej Zmluve
o pripojeni. Ak nie je v Zmluve o pripojeni dohodnuté Inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok. užívater súhlasi, aby údaje o jeho osobe boli spracovávané v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v Informačných
systémoch ST.
Podpora produktu MAIL Start sa poskytuje od pondelka do piatka medzi 9:00 a 17:00 na bezplatnom telefónnom čísle 0800/171 292 prevádzkovanom spotočnostou Zoznam, S.r.O. za túto linku zodpovedá spolocnosť Zoznam,
s.r.o. a môže jej telefónne číslo ako aj pracovnú dobu kedykorvek aj bel akéhokorvek oznámenIa zmeniť.
zravnené produkty pre účastnikov služby Vysokor)'chlostný
1. Cena za poskytovanie služby Vysokor)'chlostný Internet
399,· Sk, splatnosť ceny mesačne
2. Cena za poskytovanie slUlby VysokOtÝ<hlostný internet
593,80 Sk, splatnosť ceny mesačne
3. Cena z. poskytovanie služby Vysokorýchlostný internet
831,80 Sk, splatnosť ceny mesačne
4. Cena za poskytovanie služby Vysokorýchlostný Internet
s DPH 399,4 Sk, splatnosť ceny mesačne
5. Cena za poskytovanie služby Vysokorýchlostný Internet
DPH 593,80 Sk, splatnosť ceny mesačne
6. Cena za poskytovanie služby Vysokorýchlostný internet
DPH 831,80 Sk, splatnosť ceny mesačne

internet a Vysokorýchlostný intemet Plus Internet pcora 0/ 2641/2008
v programe 4G lntemet Turbo
S dobou viazanosti 18 mesiacov, platná počas prvých 18 mesiacov poskytovania služby 335,30 Sk beZ DPH, DPH 63,70 Sk, cena S DPH
í

v programe 4G internet Turbo 2 s dobou viazanosti 18 mesiacov, platná počas prvých 18 mesiacov poskytovania služby 499,' sk bez DPH, DPH 94,80 Sk, cena s DPH

v programe 4G internet Turbo 3 s dobou viazanosti 18 mesiacov, platná počas prvých 18 mesiacov poskytovania sluŽby 699,' Sk bez DPH, DPH 132,80 Sk, cena s DPH
P1us v programe 4G internet Turbo 1 Plus s dobou viazanosti 18 mesiacov, platná počas prvých 18 mesiacov poskytovania služby 335,30 Sk bez DPH, DPH 63,70 Sk, cena
Plus v prOQrame 4G internet Turbo 2 Plus s dobou viazanosti 18 mesiacov, platná počas prvých 18 mesiacov poskytovania služby 499,- Sk bez DPH, DPH 94,80 Sk, cena S
v programe 4G internet Turbo 3 Plus S dobou viazanosti 18 mesiacov, platná počas prvých 18 mesiacov poskytovania služby 699,4 Sk bez DPH, DPH 132,80 Sk, cena s

Zmluvná pokuta za pcrušeme zmluvného záväzku doby viazanosti 18 mesiacov 3500,- Sk, DPH sa neuplatňuje
Akciová cena "aDSL modem" - typ modemu so zľavnenou cenou, zakúpený k službe Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL - Vysokorýchlostný internet alebo VysokOlÝc:f1lostný internet Plus v
programoch Turbo l, Turbo 2, Turbo 3, Turbo 4, Turbo l Plus, Turbo 2 Plus, Turbo 3 Plus alebo Turbo 4 Plus s dobou viazanosti 18 mesiacov alebo zakúpený k službe DSL Internet, VRI alebo VRI Plus okrem programov 4G
Internet Turbo alebo Turbo Pius alebo DATA 200 s dobou viazanosti na 24 mesiacov
1. D5L Ethernet modern a) Microcom N) 2706 alebo b) Glitel GT 318 RI • 419,30 SIebez DPH, DPH 79,70 Sk, cena s DPH 499,' Sk, splatnosť ceny jednorazovo
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti - 18 mesiacOV alebo 24 mesiacov 4 pri kúpe jedného z ponúkaných DSl Ethemet modemov 4 3 000,- Sk bez DPH, DPH sa neuplatňuje, splatnosť ceny
jednorazovo
2. Vigor 2700 Volp· 2 512,60 Sk bez DPH, DPH 477,40 Sk, cena s DPH 2990,· Sk, splatnosť ceny jednorazovo
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti 4 18 mesiacov alebo 24 mesiacov - pri kúpe modernu Vioor 2700 VoIP - 6 000,- Sk bez DPH, DPH sa neuplatňuje, splatnosť ceny jednorazovo
3. Vigor 2700 VGST· 3 352,90 Sk bez DPH, DPH 637,10 Sk, cena s DPH 3 990,' SIe,splatnosť ceny jednorazovo
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti - 18 mesiacov alebo 24 mesiacov - pri kúpe modernu VlQor 2700 VGSf 4 7 000,4 Sk bez DPH, DPH sa neuplatňuje, splatnosť ceny jednorazovo
Akdová cena "aDSL modem" - typ modemu so zravnenou cenou zakúpený k službe Internet 4 pripojenie do internetu prostrednictvom technológie aDSl - Vysokorýchlostný internet zárove" so službou lP Office
1. Vigor 2700 VoIP+ Mini Switch 4 3 016,80 Sk bez DPH, DPH 573,20 $k, cena s DPH 3 590,- Sk, splatnosť ceny jednorazovo
Zmluvná pokuta za corušente zmluvného záväzku doby viazanosti - 18 mesiacov alebo 24 mesiacov 4 pri kúpe modernu Vsgor 2700 VoIP+ Mini Switch - 6343,· Sk bez DPH, DPH sa neuplatňuje, splatnosť ceny jednorazovo
2. Vogor 2700 VGST + Mini 5witch • 3 857,14 sk bez DPH, DPH 732,90 Sk, cena s DPH 4 590,- Sk, splatnosť ceny jednorazovo
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti - 18 mesiacov alebo 24 mesiacov - pri kúpe modemu VtgOr 2700 VG$T 4 7 342,-

sk

bez DPH, DPH sa neuplatňuje, splatnosť ceny jednorazovo

Akciová cena za zriadenie služby Vysokorýchlostný internet a Vysokorýchlostný internet Plus
1. Cena za zriadenie služby Vysokorýchlostný internet Turbo 4, Turbo 4 PlUS' ro>!íren. inštali\cia technikom s dobou viazanosti 18 mesiacov 1,- Sk bez DPH, DPH 0,20 SK cena s DPH 1,20 Sk, splatnosť ceny jednorazovo
Novým účastníkom služby Internet sa pre účely tohto cenového výmeru rozumIe účastník, ktorý v období od 1. februára 2008 do 31. marca 2008 (vrátane), podá návrh na uzatvorenie Zmluvy O pripojeni na poskytovanie verejnej
elektronickej komunikačnej služby internet- pripojenie do Internetu prostrednictvom technológie aDSL s niektorým z programov 4G internet Turbo služby Vysokorýchlostný internet (ďalej aj ako "VRt") alebo VySOI<orýchlostný
Internet Plus (ďalej aj ako "VRt Plus"): Turbo 1, Turbo 2, Turbo 3, Turbo 4, TurOO 1 Pius, TurOO 2 Plus, TurOO 3 Plus alebo Turbo 4 Plus a zaviafe sa službu v tomto programe využívať po dobu 18 mesiacov odo dňa jej
zriadenia.
la nového účastníka služby Internet sa nepovažuje účastník, ktorý počas doby ÚČInnosti tohto cenového výmeru, t.i. od 1.2.2008 do 31.3.2008 (vrátane) podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej
elektronickej komunikačnej služby Internet na adrese účastníka, na ktorej v čase od 1.2.2008 do 31.3.2008 (vrátane) boIa/bude podaná výpoveď alebo návrh Dohody o zániku zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej
elektronickej komunikačnej služby Internet (okrem Internet Mini) alebo na ktorej v čase od 1.2.2008 do 31.3.2008 (vrátane) bola/bude podan. výpoveď alebo návrh Dohody o zániku zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej
tetekomunikačnej služby DSl Prístup alebo ktorý v čase podania návrhu na uzatvorenie Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej stužby Internet - pripojenie do Internetu prostrednictvom
technológie aDSl využíval službu DSl Prŕstup.
Bustujúcim účastníkom stužby Internet sa na účely tohto cenového výmeru rozumie účastník, ktorý použŕva sJužbu Internet 4 pripojenie do internetu prostrednictvom technológie aDSL a nie je viazaný zmluvným záväzkom doby
viazanosti k niektorému z proqrarnov služby Vysokorýchlostný internet, VysokorýchMflÝ
internet Plus alebo OSllntemet a zákazník, ktorý v čase podania návrhu na uzatvorenie Zmluvy o prijX>jení na poskytovanie verejnej
elektronickej komunikačnej služby Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSl využíval službu DSl Prístup.
1. Akciová cena za poskytovanie Služby Vysokorýchlostný Internet alebo Vysokorýchlostný Internet Plus v programoch "lG internet Turbo: Turbo l, Turbo 2, Turbo 3, Turbo 1 Plus, Turbo 2 Plus alebo Turbo 3 Plus sa vzťahuje na
nového alebo exIstujúceho účastníka v prípade služby Vysokorýchlostný internet a na nového účastníka v prípade služby Vysokorýchlostný internet Plus, ktorý v čase od 1. februára 2008 do 31. marca 2008 vrátane, podá návrh
na uzatvorenie alebo zmenu Zmluvy O pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Intemet vo vyššie uvedených programoch a zaviaže sa službu využívať počas nasledujúcich 18 mesiacov odo dňa jej
zriadenia (doba viazanosti).
a) Počas 18 mesiacov od uzatvorenia alebo zmeny Zmluvy o pripojení plati akciová cena za poskytovanie Služby Vysokorýchlostný internet v programoch podra tabutlcy č. 1 cenového výmeru 2641/2008. Po uplynutí tejto doby
bude cena za používanie služby Vysokorýchlostny internet účastníkovi účtovaná podra platnej Tarify na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, čast' B a čast' H.
b) V prípade, ž. účastník poruší zmluvný záväzok doby viazanosti, vyplývajúci zo Zmluvy o pripojení, je ST oprávnený vyÚČtovať účastníkovi zmluvnú pokutu za porušenie doby viazanosti 18 mesiacov, stanovenú v taburke 1. 2
cenového výmeru 2641/2008 a zároveň pokutu za porušente doby viazanosti 18 mesiacov, stanovenú Tarifou na poskytovanie verejnej elektronid<ej komunikačnej služby Internet pri jednotlivých programoch.
c) Akdovú cenu za poskytovanie služby VRI alebo VRI Plus podra ~Ie
uvedených podmienok je možné kombinovať s akciovou pooukou na lP OffICe podra platného cenového výmeru f. 2349/2008 alebo podra cenových
výmerov, v ktorýc:f1 je to výslovne uvedené.
d) Akdovú cenu za poskvtcvante služby VRI alebo VRt P1uspodra vyššie uvedených podmienok nie je možné kombinovať s akckM>u ponukou na PC za korunu pocra cenového výmeru č.2642/2008.
2. Akciová cena na "aDSl modem" podra tabut'kv Č. 3 cenového výmeru sa vzťahuje na nového alebo existujúceho účastníka, ktorý v čase od 1. februára 2008 do 31. marca 2008 vrátane, podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o
pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet alebo návrh na zmenu existujúcej Zmluvy o pripojeni na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej Služby Internet 4 pripojenie do internetu
prostredníctvom aDSL s niektorým z programov DSL Internet VRl alebo VRt Plus a zaviaže sa službu v tomto programe využívať počas nasledujúcich 18, resp. 24 mesiacov odo dňa jej zriadenia (doba viazanostI).
a) Zľavnená cena na aD5L modemy sa uplatňuje pri poskytovani programov služby VRI alebo VRI Plus v programoch 4G internet Turbo: Turbo l, Turbo 2, Turbo 3, Turbo l Plus, Turbo 2 Plus alebo Turbo 3 Plus s dobou
viazanosti služby na 18 mesiacov. Zravnená cena na aDSL modemy sa uplatňuje pri poskytovani programov služby DSL Internet, VRI alebo VRI Plus okrem programov 4G internet Turbo alebo Turbo Plus alebo DATA 200 s dobou
viazanosti na 24 mesiacov.
b) Ku každej Službe VRI alebo VRt Plus, zriadenej pcdra bodu 2 cenového výmeru je možné zakúpiť si iba jeden z ponúkaných modemov za akciovú cenu.
c) Modem č. l podľa "'borky č. 3 cenového výmeru bude účastníkovi ponúkaný cccra aktuálnych skladových zásob ST, bez možnosti výberu účastnIkom.
d) Modemy Č. 2 a 1. 3 pcdra taburky 1. 3 cenového výmeru je možné zakúpiť si aj k prooramom 4G internet Turbo 4 alebo 4G internet Turbo 4 Plus alebo k službe lP Office.
e) Modemy podra taburky 1. 4 cenového výmeru je možné zakúpir si iba k službe lP Office.
f) V pripade, že účastník pclrl5í zmluvný záväzok doby viazanosti, vyplývajÚCi zo zmluvy o pripojení v dÍžke 18 mesiacov alebo 24 mesiacov pedra bodu 2a) tohto cenového výmeru je ST oprávnený vyÚČtovať účastníkovi
zmluvnú pokutu, stanovenú týmto cenovým výmerom v tabuf'ke Č. 3 a 4.
'
g) Akdová ponuka piati do vyčerpania skladových zásob.
h) Zakúpenie aDSl modemu ooora vyššie uvedených podmienok za akc)ovú cenu je možné kombinovať s ostatnými ponukami z tohto cenového výmeru. lakúpenie: aOSl modernu podra vyššie uvedených podmienok za akciovú
cenu je možné kombinovať s akciovou ponukou podľa cenového výmeru č. 2349/2008 alebo podra cenových výmerov, v ktorých je to výslovne uvedené.
i) ST má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že účastník v minulosti bol alebo v čase podania návrhu Zmluvy o pripojení je dlžníkom ST alebo iného podniku poskytujúceho telekomunikačné služby.
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secore

čase

3. Akciová cena M službu PC
sa vzťahuje
na každého Ulastníka, ktorý v
od l. februára 2008 do 31. marca 2008 vrátane, podá návrh na uzatvorenie
Zmluvy O pripojení na poskytovanie
verejnej elektronickej
komunikačnej
služby Internet alebo návrh na zmenu existujUcej Zmluvy o pnpojení na poskytovanie
verejnej elektronickej
komunikačnej
služby
pripojenie do internetu prostrednktvom
aDSl v niektorom
z prooramov
služby VRt alebo VRI Plus podra tabul'ky Č. 1 cenového výmeru alebo v prooramoch
4G Internet Turbo 4 alebo 4G internet Turbo 4 Plus a zaviaže sa službu v tomto programe využíval:" počas nasledujúdch
18 mesiacov odo dňa
jej znadenla (doba viazanosti).
Cena za doplnkovú
službu PC Secure bude počas prvých 3 mesiacov odo dňa zriadenia zahrnutá do ceny za pouiivanie
vybraného
prooramu Služby VRl alebo VRl
Cena za doplnkovú
službu

fntemet .

PC Secure bude ,xastnikovi spoplatňovaná od prvého dňa 4. mesiaca )ej vyufivania pedra platnej Tarify Internet, čast' F.
V pOpade Služby lP Office je možné poskytnút' za pedmoenok, definovaných v tomto CV doplnkovú službu PC secure ku každému
Učastnik má možnosť kedykol'vek
účastníka o
služby

zrušeme

v priebehu

éoručená.

poskvtovaraa

doplnkOVej

stužby

PC Secure poŽiadať

zrušenie. Zrušenie

o jej bezplatné

4. AkCiová cena na službu WEB BaSIC sa vzťahuje
na ka Mého účastníka, ktorý v čase od 1. februára
komunikačnej
služby Internet alebo návrh na zmenu eXistujúcej
Zmlu"Y o pripojeni na ~kytovanie

Pfus.

zriadenému účastnickemu číslu v rámci služby lP Office.
služby

PC Secure bude účinné

k poslednému

dňu kalendämeho

rreseca,

v ktorom

bola badosť

2008 do 31. marca 2008 vrátane, podá návrh na uzatvorenie
Zmluvy o prip:>jeni na poskytovanie
verejnej elektronicke)
verejnej elektronickej
komunikačnej
služby Internet·
pripojenie do internetu
prostredníctvom
aOSL v niektorom
z programov

výmeru

Služby VRI alebo VRI Pius podľa tabuľky Č. l cenového
alebo v prCXJramoch 4G Internet Turbo 4 alebo 4G Internet Turbo 4 PlUS a zaviaže sa službu v tomto programe využívať počas nasledujúcich
18 mesiacov odo dňa
jej zriadenia (doba viazanosti).
Cena za doplnkovú
službu WEB Bask: bude počas prvýCh 3 mesiacov odo dňa zriadenia zahrnutá do ceny za používanie vybraného programu služby VRl alebo VRl Plus. Cena za doplnkovú
službu
WEB Basie bude útastnikovl
spoplatňovaná
od
dňa 4. mesiaca jej využívania
platnej Tarify
časť O.
Účastnik má možnosť kedykorvek
v pnebehu
doplnkovej
Služby WEB Basie požiadať o jej bezplatné
Zrušenie služby WEB Bask: bude účinné k poslednému
dňu kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola žiadosť
ôčastnlKa o
SlUlby doručená.

prvéno
pcskvtovama

zrušeme

S. Účastník služby Internet v programe
Internet v programe
4G internet Turbo

pcora

Internet,

4G Internet Turbo -4 má nárok na akclO'VU cenu 1,20 Sk (s DPH) za znaderue služby Vysokorýchlostný
4 Plus má nárok na akciovú Cenu 1,20 Sk (5 DPH) za zriadenie služby VysokorýchloStny
Internet ľtus

vvšše

6. Pn telefonickom
obJednani Služieb, definovanýd1
v tomto cenovom vymere, má Ulastnik nárok na
telefonlckeJ Objednávky)
a zároveň doručí podpísané zmluvné dokumenty
na Centrum Služieb zákazni'kom,
zmluvných
dokumentov).
Ak si účastník telefonicky
objedná
ako po troch tYždňoch odo dňa

Podmienky
Miesto:
Dátum:

na dobu

neurčitú.

l.

februára

Táto zmluva

posxytovanic 'Jjednaných
1 Klf /7<5 /-fn/ ~
pt- P':~ . /..pCJť

služieb

t1~

škola

Eugena Suchoňa CD
ul.

Č.

2

podpis a pečiatka Ú~~jka
r , (il,
(resp. splnomocnen J §bbľa\éM' atutárneho orgánu)

Strana

3

a jeho účlnnosľ konči dňa

nadobúda
sú upravené
Miesto:

K zmluve Č.: 9901469501

platnosť

31.

marca

v prípade,

výmeru. ale

2008

a účinnosť

v príslušnej

mtemer• rol§rená

Inštalkla pecra

rozširena
í~läcia

poora taburky

podpisané

zmluvné

dokumenty

doručí

na Centrum

cene-éto

výmeru.

Účastník. služby

služieb

zákaznikom,

resp.

r-ceotrom

podpisu

oboch

zmluvných

strán.

Tarife.

~.~.

E.~()

(5

Miri::lm Kvočková

~'OV8k Te~om, 8.

KaradŽ;~
10
825 13 affs/ava
I
podpis a pečiatka poskytovatefa

K objednávke

Č. S

(vrátane).

dňom

Kód obchodného

pr~l'n"niil.,.

taburky
Č. 5.

ak telefonickú
objednávku
uskutoční počas trvan", akcie (určujúci je dátum pnjaba
do troch týždňov odo dňa ukončenia akcie (určujúci je dátum prijaba·
doručenia návrhu

Zilina

Dátum:
Meno

Lákladn<Í~e~

BJtkova

2008

benefrty

-Centrum najneskôr

podŕa

Cenový výmer čislo 2641/2008 nadobúda účinnost' dňom
sa uzatvára

uvedené
resp. T

SlUŽby. definované
v tomto cenovom výmere počas doby účinnosti tohto cenového
akcie, nevzniká mu nárok na akciové ceny
tohto cenového výmeru.

ukončema

Zmluva

zrušenie.

e. 1·DAOOHO

s.

I224i

C9104

miesta:

Meno

pracovníka:

Jedličková

Dátum

prevzatia

tel. objednávky:

Dátum

prevzatia

v Slovak

Tel. číslo

Viera

3.3.2008

Telekome:

0800 123 500

pracovníka:

Objednávka prevzatá telefonicky

II

neskôr,

