Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb a zmluva o
predaji/prenájme zariadenia uzavretá podľa §44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov

Číslo zmluvy:

102014021

Podnik/Predávajúci
Obchodný názov:

SOFTEL spol. s r. o.

Zastúpený:

Ing. Vladimírom Vidrom, konateľom

Sídlo:

Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina

Ing. Vladimír Vidra

IČO:

692468

Osoba oprávnená
jednaním o zmluve:

Bankové spojenie:

15402432/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 1540 2432, SWIFT: SUBASKBX

tel./fax:

+421 41 76 31 861 / +421 41 76 45 214

OR:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline: Sro 6/L

e-mail:

softel@softel.sk, tooway@tooway.sk

DIČ/IČ DPH: SK2020450333

Účastník/Kupujúci
Fakturačné údaje

Kontaktné údaje

Meno/Obchodný názov:

Obec Stratená

Zastúpený:

Mgr. Erika Oravcová, starostka

Ulica a číslo:

č. 46

Kontaktná osoba:

Mgr. Erika Oravcová

PSČ a mesto:

049 71 Stratená

tel./fax:

IČO:

328 855

DIČ/IČ DPH: 2020500548

Miesto odberu služby (PSČ a mesto alebo GPS súradnice):

stratena@stratena.net

e-mail:

049 71 Dobšinská ľadová jaskyňa

Iný tel./e-mail:

PREDMET ZMLUVY:
1. Elektronické komunikačné služby
Data

Max rýchlosť
v Mbps

Tooway FLAT 10 GB

10 GB

22/6

Tooway FLAT 25 GB

25 GB

22/6

Tooway Extra

100 GB

22/6

Tooway LITE 8 GB

8 GB

10/2

Tooway LITE 16 G

16 GB

10/2

Typ služby

X

Cena s DPH
v EUR

Aktivačný poplatok (cena s DPH):
Deň nulovania dát:

doba neurčitá

Trvanie zmluvy:
Lehota prvého pripojenia:

109,90

15 dní

Viazanosť:
Bez viazanosti
S viazanosťou 12 mesiacov

Doplnkové služby
X

60,00 €

Začiatok poskytovania služby od:

Elektronická faktúra

X

stratena@stratena.net

S viazanosťou 24 mesiacov

2. Predaj/Prenájom zariadenia
obsahuje: parabola Ø75 cm, KA-BAND Tria, Tooway modem, sieťový adaptér, UTP kábel

PRENÁJOM

PREDAJ

X

Cena nájmu zariadenia (cena s DPH):

Cena predaja:
Množstvo

Predmet predaja
Satelitný komplet

Merná
jednotka

Jednotková
cena s DPH

ks

380,00 €

Celková cena s DPH

Satelitný komplet

Doplnkové príslušenstvo

Mesačný poplatok za nájom

4,00 €

Cena zriadenia pripojenia (cena s DPH):

Wifi router Zyxel nakonfig.

2

ks

60,00 €

120,00 €

TV karta Skylink

2

ks

70,00 €

140,00 €

SetupBox

2

ks

120,00 €

240,00 €

Parabola+LNB

1

ks

42,00 €

42,00 €

Montáž+inštalač. Mat./internet

1

ks

180,00 €

180,00 €

Montáž TV vrátane kabeláže

1

ks

120,00 €

Celková predajná cena

Predmet

Zriadenie pripojenia

Model:
Výrobné číslo:
MAC:

100,00 €

Tooway KA-SAT
283713497916
00:A0:BC:43:A1:B5

120,00 €
842,00 €

Spôsob doručenia
Osobný odber v sídle spoločnosti

Svojím podpisom potvrdzujem, že som od zástupcu podniku prevzal 1 ks satelitného kompletu Tooway s príslušenstvom.

Kuriér/Dobierka - cena 10,00 EUR s DPH v rámci SR
X

Doručenie a inštalácia montážnym technikom

Ďalšie ustanovenia
Účastník podpisom tejto zmluvy súhlasí so zasielaním daňových dokladov a ďalšej korešpondencie e-mailom na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo neskôr písomne oznámenú podniku.
Cena za poskytovanie služby sa stanovuje v súlade s aktuálne platným cenníkom, ktorý je ktorý je on-line k dispozícii na webových stránkach podniku. Podnik je oprávnený upraviť cenník a zmeniť cenu za poskytované
služby od mesiaca nasledujúceho po zverejnení na webovej stránke podniku. K tejto zmluve sa vzťahujú Všeobecné podmienky (VP), ktoré sú taktiež on-line k dispozícii na webových stránkach podniku. Účastník prehlasuje,
že pri podpise tejto zmluvy bol oboznámený a súhlasí s obsahom VP a cenníkom podniku. Podnik má právo poskytovanie služieb zastaviť v súlade s VP.
Cena za služby a nájom zariadenia bude účtovaná účastníkovi v pravidelne sa opakujúcich zúčtovacích obdobiach, ktoré sú zhodné s kalendárnymi mesiacmi, s výnimkou služieb, ktoré majú povahu jednorazového plnenia
(aktivácia zariadenia a pod.), na základe faktúry – daňového dokladu a to vopred, najneskôr k 10. dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu v ktorom budú služby poskytnuté, s výnimkou prvého zúčtovacieho
obdobia. Prvé zúčtovacie obdobie za služby sa začína dňom aktivácie zariadenia podľa evidencie v informačnom systéme podniku. Prvé zúčtovacie obdobie za prenájom zariadenia sa začína dňom prevzatia prenajatého
zariadenia účastníkom.
Cena zriaďovacieho poplatku a mesačného poplatku za prenájom je podmienená uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie služby Tooway FLAT (ďalej len „Zmluva“), alebo Dodatku
k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) s viazanosťou na 24 mesiacov a aktiváciou alebo využívaním služby Elektronická faktúra. Výška mesačného poplatku za prenájom je zároveň podmienená aktiváciou služby do 15 dní od
doručenia kompletu. V prípade, že si zákazník službu neaktivuje najneskôr do 15 dní, poplatok za prenájom zariadenia bude vo výške 5,00 EUR/mesiac.
V prípade, že podnik účastníkovi prenajíma satelitný komplet Tooway, nájomný vzťah končí dňom, kedy z akéhokoľvek dôvodu dôjde k ukončeniu poskytovania služby. Účastník je povinný podniku satelitný komplet vrátiť do 7
dní od ukončenia poskytovania služieb. Náklady na vrátenie tovaru znáša účastník. V prípade, že účastník v uvedenej lehote zariadenie nevráti podniku, je povinný zaplatiť cenu zariadenia podľa faktúry vystavenej podnikom
v lehote splatnosti 14 dní, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak.
Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. internet alebo poštou) alebo mimo priestorov obvyklých na podnikanie, bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní
odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša účastník. Ak nie je dohodnuté inak, účastník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa služba už začala plniť s jeho
súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

podpis a pečiatka podniku/predávajúceho
miesto a dátum:

podpis a pečiatka účastníka/kupujúceho
miesto a dátum:

