HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina
IČO: 36373303, DIČ: 2020097035, IČ DPH: SK2020097035
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 10485/L

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z.z. v z.n.p.

ČÍSLO ZMLUVY/ŠPECIFICKÝ SYMBOL/ZÁK. ČÍSLO*
*Slúži zároveň ako prihlasovacie meno do klientskej zóny

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
PODNIK:
Obchodné meno: HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.
Sídlo: Rajecká cesta 17/2806, 01001 Žilina
Zapísaný: v OR SR Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 10485/L
IČO: 36373303
DIČ/IČ DPH: 2020097035/ SK2020097035
A ÚČASTNÍK:
Meno a priezvisko/Obch. meno:
Číslo OP/IČO:
Dátum narodenia/DIČ:
IČ DPH:
Adresa bydliska/sídla:
Obec:
PSČ:
Telefón/Mobil:
Email:
Štatutárny zástupca:
Fakturačný email:
Korešpondenčná adresa (vypĺňa sa, ak je odlišná od bydliska/sídla):
2. PREDMET ZMLUVY
Účastník si u podniku objednáva pripojenie a poskytovanie verejných elektronických služieb (ďalej len „služby“), za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy.

3. POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Poskytované služby:
Internet:
Televízia:
Doplnkové služby:
Doplnkové služby:
Cena za zriadenie služby:
Adresa inštalácie:
mesiacov
Viazanosť:
Telefón/mobil:
Poznámka:
4. ODOVZDANIE A PLATBA ZA SLUŽBY

€ s DPH

€ s DPH
€ s DPH
€ s DPH
€ s DPH
€ s DPH

Mesačný poplatok:
Mesačný poplatok:
Mesačný poplatok:
Mesačný poplatok:
Mesačný poplatok spolu:

Email:

Podnik pri podpise tejto zmluvy odovzdáva účastníkovi do užívania v bezchybnom a funkčnom stave služby podľa bodu 3 Zmluvy. 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. Ak je k službe dohodnutá viazanosť, účastník sa zaväzuje odoberať službu najmenej počas dohodnutej doby viazanosti
a službu neukončiť podľa bodu 9.2 VOP pred jej uplynutím. Cenu za služby účastník uhrádza podniku na základe jej vyúčtovania podnikom v lehote
splatnosti uvedenej na faktúre (daňový doklad), 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 zaslaním do emailovej schránky klienta alebo písomne poštou. Pri platbe je potrebné uvádzať klientské číslo ako špecifický
symbol. Platby za poskytované služby sa uhrádzajú na číslo účtu: 184273563/7500 ČSOB Žilina, IBAN: SK54 7500 0000 0001 8427 3563, SWIFT:
CEKOSKBX.

5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podnik bude používať údaje o účastníkovi za podmienok uvedených vo VOP a v príslušných právnych predpisoch 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, zákona o Ochrane osobných údajov a v zmysle osobitného zákona, ktorým je zákon č. 351/2011 Z.z.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom VOP vrátane ich príloh, porozumel ich obsahu, súhlasí s nimi a na základe svojej slobodnej a vážnej
vôle ich prijíma a podpisom tejto zmluvy preberá. 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 3 tejto zmluvy. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pre
každého účastníka jeden rovnopis.
PRÍLOHA: Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb Bluenet

Dňa:
Účastník:

Dňa:
Zástupca podniku:

V Žiline

