
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komun ikačných slu žieb
č. DSL12061359901

Dodatok č. 2
uzavretá podľa §44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len "Zmluva") medzi zmluvnými stranami.

 

 

Poskytovate ľ:

Názov: Slovanet, a.s.

Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

IČO: 35 765 143

IČ DPH: SK2020254621

Registrácia: zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 2103/B

(ďalej len "Poskytovateľ")

 

 

Účastník:

ID účastníka 16868 

Obchodné meno POLIKLINIKA KARLOVA VES 

Ulica a číslo Líščie údolie 57

P.O.BOX  

Obec Bratislava 

PSČ 84231 

IČO 17336236 

IČ DPH SK2020890462 

Registrácia  

Rodné číslo  

Totožnosť  

Štátna príslušnosť  

E-mail pkv@netax.sk 

Telefón 02/602 64 378 

Typ fakturácie: Elektronicka fakturacia 

E-mail pre zaslanie faktúry: pkv@netax.sk 

(ďalej len "Účastník")

 
1. Úvodné ustanovenia

 1.1. Na základe tohto dodatku sa menia ustanovenia Zmluvy a jej Špecifikácie služby.

2. Ďalšie dojednania

 Bod 2.1. Zmluvy sa mení na nasledovné znenie:

 2.1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú a to 24 mesiacov odo dňa zriadenia služieb (ďalej len "doba viazanosti"). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že 
po uplynutí viazanosti sa zmluva považuje za zmluvu uzavretú na dobu neurčitú. 

 2.2. Počas doby viazanosti nemôžu zmluvné strany Zmluvu vypovedať. Odstúpiť od nej môžu len v prípadoch uvedených vo Všeobecných podmienkach.

3. Záverečné ustanovenia

 
3.1. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho uzavretia. Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím tohto dodatku sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami 
a Cenníkom, ktoré sú účinné ku dňu uzavretia dodatku, a zaväzuje sa ich dodržiavať ako súčasť Zmluvy. Všeobecné podmienky a Cenníky sú 
zverejnené na stránke www.slovanet.sk a sú tiež k dispozícii v sídle poskytovateľa, jeho pobočkách a u jeho zmluvných predajcov.

 3.2. Dodatok je napísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.

 3.3. Ostatné dojednania zmluvy zostávajú nedotknuté.

 3.4. Zmluvné strany si dodatok prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ho podpísali.

4. Prílohy

 Špecifikácia služby

 cv_92_2013.pdf 

 

 

Miesto: Miesto: Miesto:

Dátum: Dátum: Dátum:

   

Podpis a pečiatka poskytovateľa Podpis a pečiatka zmluvného predajcu Podpis a pečiatka účastníka

 
 FOR-RZ-06_v2



Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komun ikačných slu žieb
č. DSL12061359901-2
Špecifikácia slu žby

 
1. Miesto poskytovania služby

Priezvisko, Meno / Obchodné meno POLIKLINIKA KARLOVA VES 

Ulica a orientačné číslo Líščie údolie 57

Súpisné číslo domu  

P.O.BOX  

Obec Bratislava 

PSČ 84231 

Blok  

Poschodie  

Byt (miestnosť) č.  

Osoba oprávnená prevzia ť službu

Priezvisko, Meno, Titul  

Telefón  

 
Referenčné číslo adresáta 1012899302 

Telefónne číslo TP/ISDN 0007046488 

 
2. Charakteristika Služby

 
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje účastníkovi zriadiť alebo vykonať zmeny DSL pripojenia do 5 pracovných dní odo dňa zriadenia alebo vykonania zmien 
DSL prístupu a poskytovať mu Službu počas trvania zmluvy. Poskytovateľ bude Službu poskytovať v mieste poskytovania Služby, uvedenom v tejto 
špecifikácii.

 2.2. Cena Služby/Služieb

 a) Jednorazové poplatky

 b) Pravidelné poplatky

Názov produktu Stanovenie ceny Cena bez DPH Cena s DPH

Rýchlejší internet Štandard bez TP F Cenníkom 13,75 € 16,50 €

5MB Zdarma Cenníkom 0,00 € 0,00 €

Virtuálna cesta Slovanet Cenníkom 0,00 € 0,00 €

Pravidelné poplatky spolu: 13,75 € 16,50 €

 

Miesto: Miesto: Miesto:

Dátum: Dátum: Dátum:

   

Podpis a pečiatka poskytovateľa Podpis a pečiatka zmluvného predajcu Podpis a pečiatka účastníka

 
 FOR-RZ-07_v3


