Čl. 1.

Úvodné ustanovenia

Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok, na ktorých sa dohodli zákazník a poskytovateľ pripojenia do
siete Internet a za ktorých poskytovateľ poskytne zákazníkovi v rámci svojej ponukovej akcie pri prenájme
zariadenia od poskytovateľa zľavu z jeho spotrebiteľskej ceny.
Čl. 2.

Výška zľavy zo spotrebiteľských cien:

Poskytovateľ pod podmienkou, že zákazník splní všetky záväzky, ktoré prijal v tejto zmluve sa zaväzuje:
1) poskytnúť zákazníkovi zľavu zo spotrebiteľských cien zriaďovacieho poplatku pripojenia do siete
Internet (ďalej len „pripojenie“), podľa typu zvoleného pripojenia.
2) dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy vzniká zákazníkovi nárok na pridelenie IP adresy
a zriadenie e-mailovej adresy s kapacitou 100Mb.
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
Obdobie

Štvrťrok

Polrok

Rok

Platba

EUR

SKK

EUR

SKK

EUR

SKK

EUR

SKK

Mesačne

16,00

482,02

15,50

466,95

15,00

451,89

14,50

436,83

Platba za obdobie

16,00

482,02

46,50

1400,86

90,00

2711,34

174,00

5241,92

Ročne

192,00

5784,19

186,00

5603,44

180,00

5422,68

174,00

5241,92

Úspora pri platbe

0,00

0,00

6,00

180,76

12,00

361,51

18,00

542,27

Zriaďovací
poplatok

Čl. 3.

Mesiac

cenník je platný od 1.1.2009

Výška zriaďovacieho poplatku je v rozmedzí
50€ - 150€ (1506,30 SKK– 4518,90 SKK)
Je vypočítaná po obhliadke, podľa náročnosti inštalácie
a použitých komponentov.

Podmienky poskytnutia zľavy zo spotrebiteľských cien pripojenia do siete Internet

Zľavy zo spotrebiteľských cien pripojenia na Internet vo výške podľa čl.2 bod 1) sa poskytujú
zákazníkovi podmienečne. Nárok na ich priznanie vzniká zákazníkovi až po splnení všetkých
podmienok dohodnutých v bode 2 písm. a) až f) a v bode 3 písm. b) a c).
2) Základnou podmienkou uzavretia tejto zmluvy a poskytnutia zľavy je, že:
a) Zákazník nemá žiadne finančné záväzky voči poskytovateľovi, ktoré ku dňu jej uzatvorenia sú po
lehote ich splatnosti a ak také má, že si ich vysporiada najneskôr v deň predchádzajúci dňu v ktorom
táto zmluva nadobudla právoplatnosť.
b) Zákazník súhlasí s uzavretím zmluvy o pripojení do siete Internet s dobou viazanosti 12 mesiacov,
po uplynutí tejto doby sa stáva zariadenie jeho vlastníctvom.
c) Zmluva o pripojení do siete Internet (ďalej len „zmluva“) v zmysle písm. b) je v deň uzatvorenia
tejto zmluvy v platnosti a že k nej sa ešte neuzavrel iný dodatok v rámci inej predchádzajúcej
ponukovej akcie poskytovateľa a ak takýto dodatok sa k nej už uzavrel , že tento už skôr uzavretý
dodatok k zmluve sa už nevzťahuje na všetkých užívateľov podľa tejto zmluvy alebo, ak tento už
skôr uzavretý dodatok k inej zmluve zanikol už najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom
nadobudla platnosť a účinnosť táto zmluva.
d) Zmluva bola uzavretá na niektorý z typov pripojenia, ktoré je podmienkou prenájmu zaradenia podľa
tejto zmluvy.
e) Súhlasí s tým, že každé akciové pripojenie na ktoré sa mu poskytla zľava podľa tejto zmluvy môže
bezdôvodne vypovedať až po uplynutí doby dvanástich mesiacov podľa bodu 3 písm. c).
1)

f)

Zákazník zotrvá po celú dobu, na ktorú sa zaviazal podľa bodu 3 písm. c) zotrvať ako aktívny
užívateľ poskytovateľa v tom type pripojenia podľa zmluvy, ktorého používanie je v zmysle bodu 2
písm. d) uzavretá ako podmienka pre prenájom zariadenia.
3) Zákazník sa zaväzuje v súlade so svojimi záväzkami podľa bodu 3 písm. b) a c) nepožiadať
poskytovateľa v priebehu doby jej plnenia o dočasnú deaktiváciu pripojenia. Ak v priebehu doby
plnenia týchto záväzkov zákazníkom dôjde na základe jeho žiadosti alebo z dôvodov jeho zavinenia
v zmysle bodu 3 písm. c) k dočasnej deaktivácii jemu pridelenej IP adresy a k obmedzeniu pripojenia
podľa zmluvy, zákazník súhlasí s tým, že doba po ktorú nebude z týchto dôvodov používať pripojenie
podľa zmluvy, sa mu nezapočíta do doby, po ktorú sa zaviazal podľa bodu 3 písm. b) neprerušene po
dobu dvanástich mesiacov používať pripojenie od poskytovateľa podľa zmluvy:
a) Uhradiť poskytovateľovi na základe jeho faktúry – daňového dokladu zriaďovací poplatok vo výške
dohodnutej pri obhliadke.
b) Zotrvať v zmluvnom vzťahu k poskytovateľovi podľa tejto zmluvy ako užívateľ pripojenia
prevádzkovaným poskytovateľom po dobu najmenej dvanástich mesiacov od nadobudnutia platnosti
a účinnosti tejto zmluvy a po celú dobu bez prerušenia používať službu pripojenia prostredníctvom
tejto siete poskytované mu podľa nej poskytovateľom v súlade s príslušnými jeho záväzkami podľa
zmluvy.
c) Nedať svojim konaním žiadny taký podnet, aby pred uplynutím doby dvanásť mesiacov podľa písm.
b) bol poskytovateľ nútený skončiť platnosť zmluvy z dôvodu jeho zavinenia pre nesplnenie alebo
porušenie alebo niektorej z jeho zmluvných povinností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve alebo, aby
z tohto dôvodu bol poskytovateľ nútený mu v tejto dobe dočasne obmedziť alebo prerušiť
poskytovanie pripojenia podľa zmluvy.
4) Ustanovenie bodu 3 sa použije iba v prípade, ak poskytovateľ z dôvodu v ňom uvedených nebude
v zmysle bodu 3 písm.c) nútený predčasne ukončiť platnosť zmluvy podľa jeho všeobecných
podmienok.
Čl. 4.

Zodpovednosť poskytovateľa

1)

2)

3)
Čl. 5.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v systéme, aby sa zákazníkovi umožnilo používať každé jedno ním
podľa čl. 2 odst. 1) prenajaté zariadenie v tom type pripojenia i po uplynutí doby podľa bodu čl. 3 odst.
3) písm. b).
Zabezpečiť pri nahlásení poruchy (aj telefonicky) najneskôr do 24 hodín jej odstránenie, v prípade že
nebola porucha odstránená , odratáva sa od ďalšieho paušálu cena počtu dní za ktoré pripojenie nebolo
možné používať vrátane dňa nahlásenia poruchy.
Zabezpečiť maximálnu rýchlosť pripojenia a to min. 512kbit/s po najbližší vstup do internetového uzla.

Zodpovednosť zákazníka

1)

2)

3)
4)

5)

Zákazník bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nedovolí tretím osobám využívať
zariadenia od neho prenajaté, alebo v rámci niektorých služieb ním dodané, ani využívať služby ním alebo
jeho prostredníctvom poskytované.
Zákazník sa zaväzuje, že prevádzkovateľom dodané, alebo prenajaté zariadenia nebudú bez písomného
súhlasu prevádzkovateľa kamkoľvek premiestňované. Účastník nedovolí, aby sa s týmito zariadeniami
manipulovalo, menili sa prevádzkovateľom nastavené parametre a pod. Účastník je plne zodpovedný za
zabezpečenie protipožiarnej ochrany zariadení poskytovaných prevádzkovateľom v primeranom rozsahu.
Škodu spôsobenú na uvedených zariadeniach účastníkom, treťou osobou, alebo živelnými udalosťami ako
aj náklady spojené s obnovou prevádzkového stavu uhradí účastník prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.
Účastník sa zaväzuje vykonať také opatrenia, ktoré znemožnia zneužitie neoprávnenou osobou resp.
tretími osobami. Za dôsledky takého zneužitia zodpovedá účastník.
Pri zvýšených nárokoch na dôvernosť resp. ochranu prenášaných dát je vecou účastníka vykonať na svojej
strane príslušné opatrenia (napr. inštalovať šifrovacie / dešifrovacie zariadenia k svojmu koncovému
zariadeniu).
Zabezpečiť pripojené PC dostatočnou ochranou proti vírusom a zamedziť ich šíreniu. Ako aj nepoužívať
pridelenú e-mailovú adresu na šírenie spam-u (nevyžiadaná pošta).

Čl. 6.

Spoločné ustanovenia

1)

2)
Čl. 7.

Zákazník vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto zmluvy bol podrobne oboznámený so
všeobecnými podmienkami poskytovateľa a podmienkami tejto zmluvy, ktoré sa podľa nej zaviazal
splniť, aby mu vznikol nárok na priznanie zľavy zo štandardného zriaďovacieho poplatku pripojenia vo
výške podľa čl. 2 bod 1 a že bol tiež upozornený na príslušné dôsledky, ak tieto podmienky nesplní.
Zákazník je uzrozumený s tým, že poskytovateľ neudelí svoj súhlas k prevodu práv záväzkov zo
zmluvy na inú osobu, to neplatí v prípade, že ide o právneho nástupcu zákazníka.

Iné dojednania

1) Zákazník je povinný zabezpečiť napájanie 230V 50Hz pre prenajaté zariadenia formou zásuvky, ktorej
zapojenie zodpovedá príslušným normám STN.
Stožiar na umiestnenie anténneho systému, pripojený k bleskozvodu podľa noriem STN.
2) Zákazník je uzrozumený s tým, že v prípadoch, v ktorých nesplní niektorý zo svojich záväzkov podľa čl.
3 bod 2 písm.e) a f) a podľa čl. 3 bod 3 písm.b) a c) alebo, ak dodatok alebo zmluvu, ku ktorej sa uzavrel,
končí pred uplynutím doby 12 mesiacov, alebo ak pred uplynutím tejto doby bude nútený tak urobiť
poskytovateľ preto, že zákazník nesplní alebo inak poruší svoje zmluvné povinnosti alebo ak pred
uplynutím tejto doby bude platnosť zmluvy ukončená dohodou, je povinný:
a) Umožniť pracovníkom poskytovateľa prístup k zariadeniu umiestnenom na zákazníkovom majetku
z dôvodu demontáže zariadenia.
b) Pri predčasnom ukončení zmluvy bude zariadenie demontovane a zriaďovací poplatok nebude
vrátený, po uplynutí doby viazanosti sa stáva zariadenie majetkom zákazníka
c) Uhradiť všetky svoje finančné záväzky za pripojenie, pri ktorých v deň podania žiadosti už uplynula
doba splatnosti.
d) Úhrady vykonať dohodnutým spôsobom platby a to v hotovosti, alebo na účet poskytovateľa
č.2620834101/1100 (KS: 0308 VS: uvedený na faktúre- daňovom doklade poskytovateľa) a to
najneskôr v deň, v ktorom podá svoju žiadosť o odpojenie zo siete, najneskôr však v lehote do
desiatich dní po tomto dni, v ktorom túto svoju žiadosť podal alebo, po ktorom bol odpojený pre
nedodržanie zmluvných podmienok.
3) Zákazník môže odstúpiť od zmluvy v dobe viazanosti bez sankcii v prípade porušenia podmienok
poskytovateľom, uvedených v tejto zmluve a ukončenia reklamačného konania podľa reklamačného
poriadku uvedeného vo všeobecných podmienkach.
Čl. 8.

Záverečné ustanovenia

1)
2)

3)

4)
5)

Túto zmluvu uzatvárajú poskytovateľ a zákazník na dobu dohodnutú v čl. 3 bod 3 písm.b)
Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ju podpíšu obe zmluvné strany. Ak k jej
podpísaniu nedôjde oboma stranami v jeden deň, nadobudne platnosť a účinnosť v deň, v ktorom ju
podpíše poskytovateľ alebo jeho zástupca po zákazníkovi.
Zmluva zanikne uplynutím doby, na ktorú sa uzatvorila, ak sa dohodli poskytovateľ a zákazník na
skončení platnosti zmluvy ešte pred jej uplynutím a ak v ich dohode nebude uvedené inak alebo, ak
zákazník skončí platnosť zmluvy pred uplynutím doby jednostranne výpoveďou, skončí sa platnosť
tejto zmluvy v deň, v ktorom si zákazník splní všetky svoje povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v jej čl. 3
bod 3 písm.a) až c). Výpovedná lehota je jeden mesiac nasledujúci po oznámení výpovede.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre zákazníka a poskytovateľa.
Zákazník svojim podpisom zároveň potvrdzuje súhlas so spracovaním osobných údajov.

V ................................................. dňa..........................
Zákazník:

.
Poskytovateľ:

