Variabilný symbol / číslo zmluvy:

Dátum prvého pripojenia k sieti:

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY RETRANSMISIE
uzatvorená podľa § 44 z. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ služby /ďalej len „poskytovateľ“/:
Službyt s.r.o., sídlo: ul. Karpatska č. 56, 089 01 Svidník, IČO: 31675361
DIČ: SK 2020526937
zastúpený: JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ spoločnosti, konateľ spoločnosti
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove , oddiel Sro, vložka č. 1185/P
Bankové spojenie: SBERBANK, a.s. Prešov, číslo účtu: SK0631000000004340096000
Užívateľ služby /ďalej len „užívateľ“/:
Pán/Obch. spol.: .................................................................................................. Rodné číslo/IČO: ................................................
Adresa prípojky: .................................................................................

Číslo bytu: ....................................
Poschodie: .....................................
PSČ: .............................................
Telefón domov: ............................................. Mobil: .......................................... E-mail: ...................................................
Článok II.
Predmet zmluvy
A - Predmetom zmluvy je zriadenie koncového bodu káblového distribučného systému a poskytovanie služieb káblovej
televízie, spočívajúce v dodávke televíznych a rozhlasových programov na konektor účastníckej zásuvky užívateľa
B - Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb káblovej televízie, spočívajúcej v dodávke televíznych a rozhlasových
programov na konektor účastníckej zásuvky užívateľa.
Článok III.
Rozsah poskytovania služieb
Poskytovateľ sa v zmysle „Všeobecných podmienok“ (Príloha č.1) a v zmysle „Cenníka/Tarify“ (Príloha č. 2) touto zmluvou
zaväzuje poskytovať užívateľovi dodávku programov obsiahnutých v
UP – Udržiavacom poplatku
APP – Analógovej programovej ponuke
DPŠ – Digitálnej ponuke
Štart DPZ – Digitálnej ponuke Základ
Článok IV.
Platobné podmienky
Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za službu uvedenú v článku III. vo výške
€ , vrátane DPH.
Spôsob a forma platenia ceny za prevádzku služby, resp. fakturácie :
Spôsob platieb:
ročne
polročne
mesačne
inkaso /SIPO/
Zasielanie faktúr: elektronicky
poštou
nežiadam zasielanie mesačných faktúr (platí aj pri platbách formou SIPO).
Užívateľ

uhradil

neuhradil poplatok za aktiváciu služby podľa bodu B 2 „Cenníka/Tarify“ vo výške 10 €.

Užívateľ sa zaväzuje pravidelne platiť cenu mesačného poplatku za poskytovanie služieb za zvolenú programovú ponuku podľa
Prílohy č. 2.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky ako Príloha č. 1 , Cenník/Tarifa ako Príloha č. 2 a
programová skladba ako Príloha č. 3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po jednom
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Užívateľ svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že prijal Všeobecné podmienky a Cenník,
oboznámil sa s nimi a s ich obsahom súhlasí. Táto zmluva je platná dňom jej podpisu a nadväzuje na prípadné predchádzajúce
zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami, vrátane záväzkov z nich plynúcich. Užívateľ je informovaný poskytovateľom služby
o zásadách ochrany jeho osobných údajov a o jeho právach pri spracúvaní osobných údajov.
Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú
Všetky koncové zariadenia dodané účastníkovi sú predmetom nájomnej zmluvy a je zakázané akokoľvek meniť ich umiestnenie,
účel alebo iným spôsobom do nich zasahovať.
Ďalšie podmienky poskytovania služby upravujú Všeobecné podmienky, tieto sú prístupné na web stránke poskytovateľa:
www.sluzbyt.sk.
Aktuálne informácie o cenách sú dostupné : tel. 054/7522250, web: www.sluzbyt.sk
Vo Svidníku dňa:
Poskytovateľ

Užívateľ

