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Zmluva o poskytovaní verejných služieb
(pripojenie do siete internet)

číslo:  

podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení prípadných neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Obchodná spoločnosť: Key IT Solutions, s. r. o.

Sídlo: Letná 38/32, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36484997

DIČ: 2021719095

IČ DPH: SK2021719095

Zapísaná v OR: Okresného súdu Košice I, vložka číslo 27386/V

Telefón: (+421) (0) 53 32 11 299

Email: info@villanet.sk

Číslo účtu pre platby: 2000688086/8330 (FIO)

Špecifický symbol: (číslo zmluvy)

Zastúpená / Konajúca:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

(ďalej len „Podnik“)

a

Meno / Názov:

Trvalé bydlisko/Sídlo/Miesto
podnikania:

číslo OP/pas:

RČ / IČO:

Telefón:

Email:

Zastúpená / Konajúca

Meno a priezvisko: 

číslo OP/pas:

Funkcia: 

(ďalej len „Účastník“)

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do Siete Internet.

mailto:info@villanet.sk
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Článok I
Predmet zmluvy

(1) Podnik sa zaväzuje zriadiť Účastníkovi verejnú elektronickú komunikačnú službu pripojenia do Siete Internet:

 Villanet STANDARD  Villanet NOVA  Villanet BLOCK

 Villanet MAXI  Villanet AIROPTIC  Villanet BUSSINESS

Iné:

(ďalej len „Služba“). Špecifikácia Služby je stanovená v Tarife.

(2) Účastník sa zaväzuje platiť Podniku odplatu za poskytovanie Služby vo výške stanovenej Zmluvou, a to v znení
prípadných dodatkov, Tarifou a v súlade so Všeobecnými podmienkami.

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú
a) Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby
b) Tarifa
c) Preberací protokol.

(4) Na pojmy použité v Zmluve sa použijú definície pojmov uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Článok II
Miesto poskytovania Služby

(1) Služba bude inštalovaná a poskytovaná na

 adrese bydliska / sídla Účastníka

 adrese: 

(2) Účastník je povinný miesto poskytovania Služby pred Inštaláciou Služby pripraviť a pri Inštalácii Služby poskytnúť
potrebnú súčinnosť. Účastník je tiež povinný zaobstarať príslušné povolenia tretích osôb, ktorých práva by mohli byť
Inštaláciou služby dotknuté.

Článok III
Doba poskytovania Služby

(1) Pokiaľ Účastník neuvedie v Preberacom protokole neskorší termín, Podnik Zriadi službu do 24 hodín od Inštalácie
služby.

(2) Zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú.  určitú po dobu ……… mesiacov.

Článok IV
Odplata za poskytovanie Služby

(1) Odplata za poskytovanie Služby (mesačný paušál) sa stanovuje v súlade s Tarifou.

(2) Cena za Inštaláciu Služby je:   1 € s DPH (cena zahrnuje Inštaláciu služby a jednorázové nájomné za mikrovlný 
                    set pre pripojenie miesta Inštalácie služby).

            99 € s DPH (cena zahrnuje Inštaláciu služby a mikrovlný set pre pripojenie             
               miesta Inštalácie služby v mieste pripojenia Účastníka).

(3) Vyúčtovanie za Službu bude doručované:

 elektronicky na emailovú adresu Účastníka  v listinnej podobe na adresu inštalácie Služby (čl. II ods. 1)

 v listinnej podobe na adresu:  
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(4)  V prípade,  že Podnik Účastníkovi  prenajíma mikrovlný set,  nájomný vzťah  končí  dňom, kedy z  akéhokoľvek
dôvodu dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného Zmluvou. Účastník je povinný mikrovlný set do 7 dní od
ukončenia tohto zmluvného vzťahu Podniku vrátiť. V prípade, že Účastník túto povinnosť poruší a mikrovlný set v tejto
lehote Podniku nevráti, Podnik je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty za nevrátenie prenajatého WiFi
setu vo výške podľa Tarify.

Článok V
Doplnkové služby

(1) Účastník má záujem o tieto Doplnkové služby

 webový priestor a emailová schránka (vlastná doména)

 iné: 

(2) Odplata za Doplnkovú službu bude zahrnutá v pravidelnom vyúčtovaní za Službu v súlade s Tarifou.

Článok VI
Ďalšie informácie o Službe

(1)  Podnik  komunikuje  s  Účastníkom  predovšetkým  prostredníctvom  informácií  zverejňovaných  na  svojich
internetových  stránkach  www.villanet.sk,  elektronickou  poštou  na  adrese  na  adrese  uvedenej  v  Zmluve  alebo
telefonicky  na  čísle  uvedenom v  Zmluve  alebo  osobne  na  kontaktnej  adrese.  Prostredníctvom týchto  kanálov  je
kedykoľvek možné bezplatne  získať informácie  o  platných  cenách,  servisných poplatkoch,  ponúkaných spôsoboch
platby a rozdieloch v nákladoch účastníka súvisiacich so spôsobom platby.

(2) Koncové zariadenie (mikrovlný set), ktoré slúži k priamemu pripojeniu k bezdrôtovej sieti, bez ohľadu na to, či je
vo vlastníctve Účastníka alebo Podniku, je spravované výhradne Podnikom po celú dobu poskytovania Služby. Na
žiadne iné dodávané zariadenia nachádzajúce sa za mikrovlným setom podnik obmedzenia nezavádza.  

Článok VII
Záverečné ustanovenia

(1) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosti dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

(2) V prípade, že Účastník poruší svoje povinnosti vyplývajúce z článku IV bod 2 Všeobecných podmienok a Podnik
podľa článku V bod 5 Všeobecných podmienok preto odstúpi od Zmluvy uzatvorenej na dobu určitú alebo takúto
Zmluvu  vypovie  podľa  článku  V bod  9  písm.  c)  Všeobecných  podmienok,  je  Podnik  oprávnený  požadovať  od
Účastníka zaplatenie poplatku (zmluvnej pokuty) za predčasné ukončenie Zmluvy vo výške stanovenej Tarifou.

(3) Zmluva môže byť menená len so súhlasom oboch zmluvných strán a to formou písomných dodatkov. Všeobecné
podmienky  poskytovania  verejnej  elektronickej  komunikačnej  služby  a  Tarifa  môžu  byť  Podnikom  menené  tiež
jednostranne spôsobom stanoveným vo  Všeobecných podmienkach  poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej
služby.

V                                         dňa

____________________
Podnik

____________________
Účastník

http://www.villanet.sk/

