Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby prístupu do
siete internet Č. 222016001
1. Z m l u v n é s t r a n y

Lehota prvého pripojenia k sieti:

1.1 Poskytovateľ :
Obchodné meno / meno :
sídlo / bydlisko :
IČO / RČ:
IČ pre DPH :
bankové spojenie :
zapísaný v obchodnom
registri:
telefón :
e-mail :
zastúpený :
funkcia :
(ďalej len ako „Poskytovateľ“')

SLUŽBYT,s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
316 75 361
SK2020526937
SBERBANK Slovensko a.s., IBAN: SK0631000000004340096000
Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro,Vložka č.: 1185/P
054 / 75 222 50
kds@sluzbyt.sk
JUDr. Gabriel Kaliňák
konateľ

1.2 Užívateľ :
Obchodné meno /
meno :
sídlo / bydlisko :
IČO / Rodné číslo :
DIČ :
zapísaný :
telefón :
e-mail :
zastúpený:
(ďalej len ako „Užívateľ“)
1.3. Poskytovateľ a Užívateľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách túto zmluvu o pripojení a poskytovaní
telekomunikačných služieb prístupu do siete internet (ďalej len ako „Zmluva").
2. Predmet Zmluvy
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy verejnú telekomunikačnú
službu prístupu do siete internet odo dňa podpisu tejto zmluvy, a to za nasledovných podmienok:
typ poskytovanej služby : INTERNET BASIC
spôsob pripojenia : Ethernet RJ45
kapacita pripojenia – download: X Mbit/s / upload: Y Mbit/s, maximálna negarantovaná
(ďalej len ako „Služba")
2.2. Užívateľ sa zaväzuje platit' Poskytovateľovi odplatu za poskytovanie dohodnutej Služby, a to vo
výške, spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou o pripojení a poskytovaní elektronickej
komunikačnej služby prístupu do siete internet a Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti
SLUŽBYT,s.r.o. „ďalej len VOP“, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
3. Miesto poskytovania Služby
3.1. Služba je Poskytovateľom poskytovaná v mieste bydliska Užívateľa uvedenom v čl.I. tejto zmluvy.
3.2. Užívateľ je povinný na svoje náklady pripraviť miesto inštalácie.
3.3. Inštalácia vykonaná Poskytovateľom je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka dostupného
na webovej stránke Poskytovateľa www.sluzbyt.sk. V prípade samoinštalácie Užívateľom,
Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nainštalované koncové zariadenie.
4. Doba poskytovania Služby
4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota
začína plynúť v mesiaci nasledujúcom po podaní výpovede.
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5. Odplata za poskytovanie Služby
5.1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že za poskytovanie Služieb počas trvania tejto Zmluvy je
Užívateľ povinný za príslušné Obdobie platiť' Poskytovateľovi Odplatu mesačný poplatok za
poskytovanie Služby za pripojenie do siete internet vo výške € spôsobom:
bankový prevod ( variabilný symbol: číslo zmluvy)
SIPO
5.2. Faktúry za poskytované Služby za mesačné zúčtovacie obdobie budú Užívateľovi zasielané:
mesačne ,
štvrťročne,
polročne,
ročne - poštou na adresu užívateľa
uvedenú v čl. I. tejto zmluvy
mesačne SIPO poukážkou Slovenskej pošty ,
nežiadam zasielanie mesačných
faktúr
elektronickou formou na mailovú adresu užívateľa
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ bude platiť Odplatu za poskytovanie Služby mesačne v
aktuálnom kalendárnom mesiaci (ďalej len ako "Obdobie"). Splatnosť bude vždy k 15-temu dňu v
aktuálnom mesiaci.
7. Spôsob používania dodaných zariadení
7.1. Účastník nie je oprávnený premiestňovať resp. umožniť premiestnenie ktoréhokoľvek zariadenia
uvedeného v čl. VII ods. 2 VOP z adresy inštalácie, rovnako tak nie je oprávnený ním manipulovať v
priestore adresy inštalácie. Účastník taktiež nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do zariadení, v
prípade, že tak urobí, zodpovedá za poškodenie, či stratu zariadenia. Účastník je oprávnený využívať
zariadenie iba v rozsahu oznámených, resp. poskytnutých inštrukcií pre zaobchádzanie so zariadením
alebo prístrojom. Účastník nie je oprávnený so zariadením akokoľvek disponovať, napr. toto odcudziť,
vypožičať, založiť, zadržať, či zriadiť k nemu akékoľvek práva v prospech tretích osôb.
Účastník je povinný zariadenie riadne opatrovať, chrániť pred poškodením a zničením a bez
zbytočného odkladu ohlásiť poskytovateľovi vady na ňom vzniknuté, resp. nahradiť poskytovateľovi
náklady spojené s ich odstránením.
7.2. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby podľa
ustanovení zákona a VOP bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie zmluvy a VOP z
dôvodu:
a) jej zneužívania (napr. ak sa preukáže, že účastník po uzavretí zmluvy je dlžníkom poskytovateľa
alebo ak sa dodatočne po uzavretí zmluvy vyskytne dôvod na odmietnutie uzavretia zmluvy s
účastníkom uvedený vyššie), a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických
opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu,
b) došlo k poškodeniu technického zariadenia v mieste inštalácie bez zavinenia zo strany
poskytovateľa,
c) nezaplatenia splatnej odplaty alebo jej akejkoľvek časti podľa podmienok stanovených zmluvou a
VOP, a to až do času úplného uspokojenia celej pohľadávky poskytovateľa zodpovedajúcej takémuto
záväzku účastníka, vrátane jej všetkého príslušenstva alebo do zániku zmluvy alebo,
d) vis maior.
8. Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluva je platne uzatvorená a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných
strán na Zmluve o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby prístupu do siete
internet.
8.2. Zmluvné strany si Zmluvu o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby prístupu do
siete internet a všeobecné obchodné podmienky prečítali, všetky ich ustanovenia sú im jasné
a zrozumiteľné, v celom rozsahu im porozumeli a súhlasia s nimi, na dôkaz čoho oprávnení
zástupcovia oboch zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
8.3. Podmienky poskytovania služieb elektronickej komunikačnej služby Internet sú uvedené vo
Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Službyt,s.r.o., ktorú súčasťou tejto zmluvy a sú
zverejnené na webovej stránke poskytovateľa www.sluzbyt.sk.
Vo Svidníku, dňa................................
podpis oprávneného zástupcu Poskytovateľa

podpis oprávneného zástupcu Užívateľa
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