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Zmluva o pripojen; Ve,ejných
služieb

Číslo zmluvyNariabilný symbol
55160266

�

LEM

�telekom

uzavretá podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len .Zmluva") medzi poskytovateľom GOLEM
Telekom CA, s.r.o., Družstevná 21, 919 43 Cífer, IČO: 50567713 DIČ : 2120372276 zapísanom v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 38640/T • Zbi, štatutár: Peter Gajdošik, konateľ (ďalej len .Poskytovateľ') a
Užívateľom (ďalej len .Užívater).
Užívateľ
Kód užívateľa
55160266
PO štatutár

Dátum narodenia/
IČO

RNDr. Brisudová Edita

42222061

Priezvisko a Meno / Názov PO
Centrum voľného času

Ulica / Súpisné číslo / Orientačné čislo

Mesto

Mobilný telefón

02314

Skalité

0918991386

1
1

Iný telefón

Korešpondenčná adresa(ak nie je totožná s vyššie uvedenou adresou)
Priezvisko a Meno / PO názov
Centrum voľného času

1

1

PO štatutár
RNDr. Brisudová Edita

Ulica / Súpisné číslo / Orientačné číslo
Skalité 603
Poznámka.
Spôsob fakturácie:

Číslo OP / IČ DPH

o

Poschodie

Skalité 603
PSČ

Prihlasovacie heslo

1

1

1

Číslo bytu

E-mail
cvcskalite1@gmail.com

Dátum narodenia / IČO /DIČ
42222061

1 Mesto /Obec
Skalité

PSČ
02314

elektronická faktúra(bezplatne)
faktúra zaslaná poštou(za poplatok podľa Tarify)
bez fakturácie (platby podľa zmluvy na základe splátkového kalendára ,bezplatne)

3.3.

Predmet Zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy verejnú elektronickú komunikačnú službu
pripojenia do siete internet, a to za podmienok špecifikovaných vo Všeobecných podmienkach "ďalej len
Miesto Inštalácie a Cena
Miesto inštalácie- aktivácie a Cena poskytovanej Služby je zmluvnými stranami dohodnutá v Zmluve (ďalej ako
.Cena").
Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Služby vopred, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, faktúra má
15-dňovú splatnosť, príp. na základe splátkového kalendára.
Zriaďovacie náklady, resp. jednorazový aktivačný poplatok, Užívateľ zapla ti po prevzali a pod plsani Montážneho listu

3.4.

Na Cenu určenú v Zmluve sa nevzťahuje DPH (slovom: dane z pridanej hodnoty) Poskytovateľ nie je platcom DPH

2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

GOLEM Telekom CA, s.r.o.
Sídlo: Družstevná 21, Cífer
IBAN - SK1009000000005121224142
Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel:

www.golemtech.sk
info@golemtech.sk
033/321 00 11
Sro, Vložka č. 38640/T

IČO: 50567713
DIČ: 2120372276
Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s.
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Zmluva o pripojení Verejných
služieb

Miesto Inštalácie a Cena:

Poschodie

Ulica / Súpisné číslo / Orientačné číslo

Číslo bytu

Skalité 603
PSČ
02314

Mesto

Mobilný telefón

Skalité

ljZ'.J_ 12meslacov

cvcskalite1@gmail.com

0918991386

Cena za službu / mesiac v EUR: 11,00
Frekvencia platieb: ročné
Platnosť ceny DO:
Poplatok za zriadenie v EUR: 0,00

Rozsah služby: WIFI
Baliky: Wifi Proti Maxi
Rýchlosť služby: max. 16M/2M
Dátum aktivácie služby: 01.12.2018
Doba viazanosti do: 30.11.2021
Dátum ukončenia služby:
Predplatné obdobie:

E-mail

Iný telefón

O 24meslacov

O 36mesiacov

Faktúry za poskytované Služby budú Užívateľovi prednostne zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke ·
alebo splátkový kalendár bude odovzdaný pri podpise Zmluvy.
3.6. Užlvater berie na vedomie, že elektronicky zasielaná faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako príloha e- ·
mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k tam
uvedeným údajom. Užívateľ svojím podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu
údajov na elektronicky zasielanej faktúre na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb.
3.7. Užívateľ a Poskytovateľ sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v
papierovej forme. Poskytovateľ nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom
podľa osobitného predpisu. Elektronická faktúra je v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridaneJ hodnoty v
znení neskorších predpisov, daňovým dokladom.
3.8. Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla,
prípadne zmenu kontaktných údajov a fakturačných údajov.
3.9. Faktúra je považovaná za uhradenú, ak najneskôr v deň splatnosti sú finančné prostriedky pripísané na účet
Poskytovateľa, alebo je úhrada vykonaná v hotovosti na zákaznlckom centre Poskytovateľa. Pri úhrade je nutné
používal' správny variabilný symbol, inak nemusi byť úhrada akceptovaná.
3.10. V prípade neuhradenia faktúry bude Užívateľovi zaslaná upomienka a to v nasledovnom poradí:
a)
2 x SMS
b)
1. upomienka mailom v prvý pracovný deň po splatnosti faktúry. Ak ani po doručení 1. upomienky nebude uhradená
faktúra v lehote stanovenej v upomienke, bude Užívateľovi služba pripojenia do siete internet pozastavená, ako aj
služby s tým spojené.
c)
2. upomienka doporučenou poštou na adresu Užívateľa. Odosielaná je vtedy, ak ani po vypnutí služieb pripojenia do
siete internet Užívateľ neuhradí dlžnú sumu do 10-teho v nasledujúcom mesiaci.
3. upomienka ak Užívateľ nevykoná úhradu faktúry ani do 7 dni po doručení výzvy na mimosúdne vyrovnanie,
d)
Poskytovateľ má právo postupoval' podľa Všeobecných Podmienok .
3.11. V prípade ak aj Užívateľ zaplati dlžnú sumu / za všetky mesiace/, Poskytovateľ má právo požadovať poplato� za
znovu aktivovanie Služby podľa platnej Tarify.

3.5.

GOLEM Telekom CA, s.r.o.
Sídlo: Družstevná 21, Clfer
1 BAN - SK1009000000005121224142
Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel:

www.golemtech.sk
lnfo@golemtech.sk

033/321 00 11

Sro, Vložka č. 38640/T

IČO: 50567713
DIČ: 2120372276
Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s.

