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

2.2.

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.

2.1.

Trvanie zmluvy2.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, riadi sa poskytovanie služieb Všeobecnými podmienkami a
Cenníkmi, vydanými pre tieto služby. Ak je rozpor medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a
Všeobecnými podmienkami alebo Cenníkmi, prednosť majú ustanovenia Zmluvy.

1.2.

Touto Zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje zriadiť a poskytovať služby uvedené v Špecifikácii
služby.

1.1.

Úvodné ustanovenia1.

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
č. DSL15021600009

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

Poskytovateľ:

sluzbyzakaznikom@slovanet.netEmail:02/208 28 208Telefón:
Malásková NatáliaZastúpený:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2103/B
IČ DPH: SK2020254621821 08 Bratislava 2

IČO: 35 765 143Záhradnícka 151Slovanet a.s.

Účastník:

(ďalej len "účastník")

pkv@netax.skEmail pre zaslanie faktúry

Elektronicka fakturaciaTyp fakturácie

pkv@netax.skKontaktný email

+421905299831Telefón

Rodné čísloObčiansky preukaz

Štátna príslušnosť

Zastúpený

Zapísaný

SK2020890432IČDPH2020890432DIČ17336236IČO

P.O.BOX84231PSČBratislavaObec

Súpisné čísloLíščie údolie 57Ulica a orientačné číslo

POLIKLINIKA KARLOVA VESObchodné meno / Priezvisko, 
Meno, Titul

16868ID účastníka

Fakturačná adresa:

84231PSČBratislavaObec

P.O.BOXLíščie údolie 57Ulica a číslo

POLIKLINIKA KARLOVA VESObchodné meno / Priezvisko, meno
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Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak
súhlasu ju podpísali.

4.6.

Pre účely výpočtu zmluvnej pokuty sa Mesačným poplatkom rozumie cena služby, ktorej
poskytovanie bolo počas dohodnutej doby viazanosti medzi poskytovateľom a účastníkom
dojednané v Zmluve a ktorej suma je uvedená v Cenníku alebo v cenovom výmere, ktorý je
prílohou Zmluvy.

4.5.

Ak účastník poruší povinnosť riadne a včas uhrádzať Mesačný poplatok a dostane sa do
omeškania s úhradou aspoň dvoch po sebe nasledujúcich Mesačných poplatkov , vznikne
spoločnosti Slovanet právo na zaplatenie zmluvnej pokuty. Výška zmluvnej pokuty bude
vypočítaná ako násobok počtu mesiacov dohodnutej doby viazanosti a sumy Mesačného poplatku
bez DPH, znížený o súčet Mesačných poplatkov bez DPH vyfakturovaných do ukončenia zmluvy
inak ako dohodou zmluvných strán.

4.4.

Účastník vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami,
Cenníkmi 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.

4.3.

Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.4.2.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzavretia.4.1.

Záverečné ustanovenia4.

Fakturačné obdobie je jeden kalendárny mesiac.3.3.

V prípade voľby elektronickej faktúry účastník berie na vedomie príslušné ustanovenia
Všeobecných podmienok upravujúce podmienky vystavovania a doručovania elektronickej faktúry.

3.2.

Cena a platobné podmienky pre služby a koncové zariadenia sú uvedené v Špecifikácii služby, v
Cenníku a vo Všeobecných podmienkach.

3.1.

Cena a platobné podmienky3.

Cenový výmer: cv_117_2014.pdf

Špecifikácia služby

Prílohy5.

Podpis a odtlačok pečiatky 
účastníka

Podpis a odtlačok pečiatky 
zmluvného predajcu

Podpis a odtlačok pečiatky 
poskytovateľa

Dátum:Dátum:Dátum:

BratislavaMiesto:Miesto:Miesto:
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Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
 č. DSL15021600009
Špecifikácia služby 

1. Miesto poskytovania služby

Telefónne číslo TP/ISDN
Prihlasovacie meno 
migrovanej služby

Identifikátor ADSLReferenčné číslo adresáta

0905299831Telefón
Žiška RichardPriezvisko, Meno, Titul

Osoba oprávnená prevziať službu:

0Byt č.1PoschodieBlok
84104PSČBratislavaObec
716Súpisné č.Donnerova 1Ulica a orientačné číslo

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Obchodné meno / 
Priezvisko, Meno, Titul 

16868ID účastníka

2. Charakteristika služby
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.

2.1

3. Cena služby/služieb

Cena s DPHCena bez DPHStanovenie cenyNázov produktu
Jednorazové poplatkya)

1,000,83CV117/2014Rýchlejší internet Mini+ bez TP F
25,0020,83CV117/2014D-Link DSL 2641R
25,9921,66Jednorazové poplatky spolu:

Platnosť ceny
Cena s 
DPH

Cena bez 
DPH

Zľava z ceny 
bez DPH 

Stanovenie 
cenyNázov produktu

Pravidelné poplatkyb)

od 1. mesiaca12,9010,750CV117/2014
Rýchlejší internet Mini+ bez TP 
F
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Podpis a odtlačok pečiatky 
účastníka

Podpis a odtlačok pečiatky 
zmluvného predajcu

Podpis a odtlačok pečiatky 
poskytovateľa

Dátum:Dátum:Dátum:

BratislavaMiesto:Miesto:Miesto:
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