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Zákaznícke centrum
M.R Štefánika 65 , 962 ]'2 Detva
Hotline: 045/23 80 X00; 0918 616 909; 0908 888 921
mail: internet@dtnet,sk
www.dtnet.sk

Evidenčné číslo zmluvy:
20190408/9239

Variabilný symbol zákazníka:
9239

-!

NET

zMLuVA o PRlPoJENĺ
(ďalej len "Zmluva")

Prevádzkovateľ: DTnet 04' s.r.o. Užĺvateľ:

Adresa / sídlo: M.R št€fánika 65 Adresa / sídlo:
962 12 Detva

Štatutárny zástupca: Mirostav Minich, Dušan cibula Éo / DlČ / |ČDPH :

lČo: 46283846 Tel/ E_mail:
DlČ: 20233Ĺ3292

Flo: Adresa PriPojenia:

. sK5883300000002401456470
BanKove spoJenle: vÚa:

sK44020000000029 10160854

Výpis z obch. registra: okr. Súd v B.Bystricl, odd. SRo' vl.č. 23949/5

(dälej len "Zmluvné strany")

obec Vígľaš
Zvolenská 1
96202 Vígľaš
00320382 I 2021318761 I

0905647s01
starosta@viglas.net

Zvolenská 1
96202 Vígľaš

č!' l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je využívanie služieb Prevádzkovatel'a, za účelom prístupu Užĺvatel'a k poskytovaným špecifikovaným sluŽbám

dojednaných v čl, ll tabul'ka 1tejto zmluvy.
2. Užívateľ bol informovaný o technológii, ktorou mu ie sluŽba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou

technoló9iou.
3. zmluva sa uzatvára na dobu neurčltú , pričom Užívateľ sa zavlazal užívať Predmet zmluvy najmene| po dobu 24

mesiacov odo dňa 0]..05.2019 (ďalej len "Zmluvná viazanosť").

4. Miestom poskytovania sluŽby je výlučne miesto odovzdania služby (adresa pripojenia).

čl. ll.
Cena a špecifikácia objednaných služieb

Tabulka 1.

Mesačný objem prenesených dát: neobmedzene

'ŻV prípade, ak užívatel'pripojenia svojím konaní obmedzuje kvalitu alebo spoľahlivost
pripojenia a dostupnost služieb prechodne krátkodobo obmedzená tzv' FUP pravidlo.

pripojenia ostatných užívateľov, môže byť nýchlost

č!. lll.
Platba za služby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Užívatel' bude platiť cenu uvedenú V zmluve v lehote splatnosti kalendárneho mesiaca v ktorom sa

poskytovanie služby uskutočňuje, a to prevodným príkazom, vkladom na účet, prostredníctvom Coop Kasy alebo prostrednÍctvom

Slovenskej pošty (na bankový účet Prevádzkovatel'a, ktoý je uvedený na prvej strane Zmluvy)'

2. Pri variabilných cenách za služby lPTV (napr. tematické balíčky objednané Užívateľom nad rámec dohodnutej

tarify vyúčtuje Prevádzkovatel' Užívatel'ovi na mesačnej faktúre. Jednotlivé mesačné faktúry sú splatné do dátumu splatnosti

uvedeného na faKúre.
3. Prevádzkovateľ a Užívatel'sa dohodli , že mesačné faktúry sú posielané elektronickou formou na adresu starosta@viglas.net'

Teatro lnterneT Basic FľTH l'2

Zriadenie služby Teatro lnterneT

optický konvertor - oNT 4 port + Wifi

zl' av a zo zriadenia služby

Zľava na optický konvertor

FaK. do

99'00 €

99'00 €
jednorazovo - 98,00 €

- 33,oo €jednorazovo

Platná do

jednorazovo

Í BALičtď sLuŽlEB I

Názov

Teatro lnterneT Basic FTTH

Cena s DPH

9'90 €
Fakt. od

01.05.2019
max.ýchlost down/up: 51200/512Okbps

jednorazovo

Platná od

01.05.2019

Poskytnutá zľava

9'90 €

t zĽAvY ]

Názov

Zľava na

m ia k sieti: 09.04.20f9



4' Užívateľ bude pri úhradách používať prldelený varlabllný symbol (VS): 9239.

5. Za riadnu úhradu sa poualu;. úľrraoa oosänujúca p?ioelený vsiesp. identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faKúre'

6. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Pievádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti faktúry. Užĺvateľ si môže svoje

záväzky skontrolovat nu-st.u" ĺetu, Řtoď je súčasťou každej mesačnej faktúry, v zákazníckej sekcii alebo telefonicky na hore

uvedených telefónnych číslach.
7. Ak Užívateľ nezaplatĺl cenu za službu v termíne splatnosti, Prevádzkovateľ zašle Užívatel'ovi nespoplatnenú upomienku, formou

krátkej textovej správy SMS alebo elektronickou poštou'

8, Cena uvedená v tejto Zmluve je dohodnutá podl'a platného cenníka a je garantovaná po celú do.bu viazanosti tejto Zmluvy'

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu ceny pódľa aKuálne platnéľro cenníka, ktoý je k dispozícií v sídle spoločnosti'

1. oznamovanie porúch, alebo nedostatočnú kvalitu poskytovanej služby musí Užívateľ nahlásit Prevádzkovateľovi na t'č' 045/23 80

100 od 8:00 do 17:00 hod.

2' V prípade, Že nastane Porucha, za ktoĘ vznikje zodpovedný Prevádzkovateľje Prevádzkovateľ povinný odstrániť takúto Poruchu v

najkratšom možnom čase na základe oznámenia UžÍvateľa o Poruche. Táto povinnost platí však len vtedy, ak odstránenie Poruchy

spočíva r4ýlučne na technických a personálnych kapacitách Prevádzkovateľa s tým, že v ostatných prípadoch sa určí primeraná

lehota podľa povahy daného prípadu.

3. V prípade, Že za vznik Poruchy je zodpovedný Prevádzkovateľ, uskutočňuje sa odstránenie Porúch bezodplatne a na náklady

Prevádzkovatel,a, odstraňovanie Porúch, zavznikKorých nie je Prevádzkovatel'zodpovedný, je Prevádzkovateľ oprávnený

uskutočňovať na základe žiadosti Užĺvateľa a za odplatu a na náklady Užívatel'a'

4' Všetky informácie o stave śystému a prípadných zńenách sú poskytované v obchodnej kancelárii Prevádzkovatel'a' alebo

telefonickY.

čl.lv.
odstraňovanie Porúch

čl. v.
Zánik Zmluvy o pripojení

1. obe Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedat. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca.

nasledujúceho po mesiaci, v Korom bola písomná výpoväd'doručená druhej strane. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné

strany.
2. Užívatel'môže vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu'

3' Ak sa Užívatel,rozhodne vypovedat Zmluvu poeas żmtuvnej viazanosti, Užívateľje povinný uhradiť poplatok za predčasné zrušenie

Zmluvy vo výške 70 Eur.

4' Ak bola Zmluva uzavretá na dobu určitú (viazanosť zmluvy) a Užívatel'nepoŽiada pred uplynutím tejto doby o nové predíŽenie na

J"oň ''ĺtĺ 
(predíženie viazanosti),Užívateľ pokračuje vo využívaní služby, uvedená služba bude Užívateľovi posĘĺtovaná na dobu

neurčitú.

čl. vl.
Spotočné a závercčné ustanovenia

1' Prĺpadné zmeny a úpravy tejto Zmluvy budú riešené formou dodatkov zmluvy, ktoré sa stanú jej neoddeliteľnou súčastou'

2' Zmluva a dodatky sa vyńotovujú v dvóch exemplároch, z Koých jeden obdźí Užívateľ a jeden Prevádzkovateľ'

3. Súčastou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky' pričom Užíváteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými podmienkami' s

Koými bez výhrad súhlasí.
4. Zmluvné strany si Zmluvu a všetky Zmluvné dokumenty prečítali, v celom rozsahu im porozumeli a prehlasujú, že ich nepodpísali v

tiesni ani za nápadne nerĺýhodných podmienok.

5. UŽívatel'využíva služby, Koré sú dodávané zmluvnými partnermi'

6, Užívatel,súh|asĺ, aby sa jeho osobné údaje rpru.ouáli výpočtovou technikou-výhradne pre účely Prevádzkovatera, pričom ten bude s

nimi nakladat v sÚlade so zákonom č.18/2018 - Zákonó'ocnrane osobných úoajov a Náriadeniá Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

20L61679.

Detva 09.04.2019


