Zmluva o poskytovaní verejných
elektronických komunikačných služieb

Číslo zmluvy/Klientske číslo/Špecifický symbol

uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov medzi HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
(ďalej len „podnik“), Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina, IČO: 36373303, DIČ: 2020097035, IČ DPH: SK2020097035, zapísaný v OR Okresného súdu v
Žiline, odd.: Sro, vl. č.: 10485/L, a účastníkom (ďalej len „zmluva“)
Účastník
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):
Ulica:

Právna forma:
Obec:

IČO/Číslo OP:

PSČ:

E-mail:

DIČ / IČ DPH: /

Dátum narodenia:

Bankové spojenie:

Telefón:

Mobil:

Štatutárny orgán (priezvisko, meno, titul):

Telefón/mobil:

Adresát – adresa zasielania písomností, vyúčtovania a upomienok (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp. účastník využíva P.O.BOX)
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):
Ulica:

P. O. BOX:
Obec:

PSČ:

E-mail:

Adresa umiestnenia koncového zariadenia
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):
Ulica:

Telefón:
Obec:

1.
Predmet
zmluvy

2.
Odovzdanie
služieb

PSČ:

Účastník objednáva u podniku poskytovanie verejných elektronických služieb BLUENET spočívajúcich v prenose signálov v sieťach, ako verejné dátové
služby rádiového prepojenia počítačových sietí a sprostredkovanie prístupu do siete Internet (ďalej len „služby“), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
a vo Všeobecných podmienkach poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb BLUENET (ďalej len „VP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy. Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom VP vrátane ich príloh, porozumel ich obsahu, súhlasí s nimi a na základe svojej slobodnej a
vážnej vôle ich prijíma a podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje ich dodržiavať. Podnik sa zaväzuje zriadiť účastníkovi potrebný prístup k sieti a poskytnúť služby
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a vo VP a účastník sa zaväzuje platiť cenu podľa platnej tarify.
Podnik pri podpise tejto zmluvy odovzdáva účastníkovi do užívania v bezchybnom a funkčnom stave nižšie uvedené koncové zariadenie (ďalej len
„zariadenie“). Ak účastník nedoručí podniku do troch dní od podpisu zmluvy námietku voči ich funkčnosti, platí, že zariadenie a služby boli riadne poskytnuté
a bezvýhradne prijaté dňom ich odovzdania účastníkovi. Odovzdanie a prevzatie zariadenia a služieb potvrdí účastník podniku podpisom odovzdávacieho
protokolu. Zariadenia zostávajú vo vlastníctve podniku, účastník po ich prevzatí zodpovedá za ich poškodenie, stratu nad rámec bežného opotrebenia. Po
ukončení zmluvy je účastník povinný zariadenia vrátiť podniku.
Ak je k službe dohodnutá viazanosť, účastník sa zaväzuje odoberať službu najmenej počas dohodnutej doby viazanosti a službu neukončiť, ani nedať na jej
skončenie žiadny dôvod. Pri porušení tohto záväzku sa účastník zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny služieb, pri ktorých k porušeniu záväzku
došlo, a to za dobu odo dňa ukončenia odoberania služby do dňa ukončenia viazanosti zmluvy.
Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede
druhej strane.

3.
Parametre
a cena služby

Rýchlosť
pripojenia

Program
Doba poskytovania služby

Viazanosť

Inštalované zariadenia:

Kód akcie

Cena za zriadenie:

EUR s DPH

Mesačný poplatok:

EUR s DPH

Cenu za služby účastník uhrádza podniku na základe jej vyúčtovania podnikom, v lehote splatnosti uvedenej na faktúre (daňový doklad), inak najneskôr do
15. dňa kalendárneho mesiaca za mesiac, v ktorom je služba poskytovaná. Cena je určená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o Cenách v z.n.p. a v
súlade s platnou reguláciou cien. Faktúru za príslušné zúčtovacie obdobie doručuje podnik účastníkovi v PDF formáte jej zverejnením v elektronickej forme
na webovej stránke podniku. Účastník sa do svojho účastníckeho prof ilu prihlasuje pomocou klientskeho čísla a hesla prideleného podnikom. Pri platbe sa
uvádza ako špecif ický symbol klientske číslo. Účastník berie na vedomie, že neuvedenie správneho špecif ického symbolu (t.j. zákazníckeho čísla) môže
spôsobiť nesprávne zaradenie jeho platby, a tak vyvolať právne dôsledky príp. sankcie za nezaplatenie ceny podľa príslušných ustanovení VP.

4.
Spôsob
platby

Platby za poskytované služby uhrádzať na číslo účtu IBAN: SK54 7500 0000 0001 8427 3563, SWIFT: CEKOSKBX.

5.
Spracúvanie
osobných
údajov
6.
Záverečné
ustanovenia

Podnik bude používať údaje o účastníkovi za podmienok uvedených vo VP a v príslušných právnych predpisoch a len pre účely tejto zmluvy. Účastník
podpisom tejto zmluvy dáva výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely podľa tejto zmluvy (čl. I), podľa Nariadenie EPaR EÚ
2016/679 a v zmysle osobitného zákona, ktorým je zákon č.351/2011 Z.z. (§ 53 ods.3).
Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené
pred Okresným súdom Žilina, v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Podnik zavedie len obmedzenia koncového zariadenia v zmysle zákona.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a právnu účinnosť dňom odovzdania koncového zariadenia a služieb
účastníkovi podľa bodu 2 tejto zmluvy. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre účastníka a dva pre podnik.

Príloha – tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o pripojení:
Miesto a dátum:
V
dňa

Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb BLUENET
Miesto a dátum: v
dňa

Zastúpený:

Zamestnanec:

Podpis a pečiatka účastníka
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu)

Pečiatka podniku a podpis
štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenej osoby

