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Zmluva o pripojení
zmluva číslo: 1611478934

Uzatvorená podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi:

Poskytovateľ

VM Telecom, s. r. o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35 837 594, IČ DPH: SK2020226098, zapísaným v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26684/B, č.ú.: 2621844109/1100, zastúpená: Simon
Hauf, konateľ

Účastník:

Obchodné meno:  Obec Kurimany

IČO:  00329291  DIČ:  2020717732

Obec:  Kurimany  Ulica:  Kurimany Číslo:  56

PSČ:  05401 Štát:  Slovenská republika Telefón:  0903511995

Doba trvania
zmluvy:

 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  E-mail:  oukurimany@levonetmail.sk

Osoba oprávnená na podpísanie
zmluvy:

 Konateľ

Meno:  Martin  Priezvisko:  Faltin

Miesto zriadenia a poskytovania služby

Ulica:  Kurimany  Číslo:  56

Obec:  Kurimany  PSČ:  05401

Služba:

Názov služby:  Prenos hlasu prostredníctvom siete internet  VIPTel program:  VIPTel M

Mesačný poplatok:  5,83 € bez DPH  Daň (20%):  1,16 €  Spolu:  6,99 € s DPH

Zúčtovacie obdobie:

Prvé zúčtovacie obdobie odo Dňa zriadenia pripojenia podľa Všeobecných obchodných podmienok do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v
ktorom nastal Ďen zriadenia pripojenia.
Každé ďalšie zúčtovacie obdobie - kalendárny mesiac

Zverejnenie údajov účastníka v tel.zozname:
Podľa §  59 ods.  2 zákona o elektronických komunikáciách má Účastník právo rozhodnúť o zverejnení  alebo nezverejnení  jeho osobných údajov v
telefónnom zozname a informačných číslach o účastníckych číslach a určiť, (i) či tieto majú byť zaradené do telefónneho zoznamu (telefónneho zoznamu
prevádzkovaného poskytovateľom univerzálnej služby (ak taký bude určený, telefónneho zoznamu VM Telecom alebo telefónneho zoznamu vydávaného
inou osobou) a poskytnuté prevádzkovateľom informačných služieb o telefónnych číslach ako aj (ii) určiť, ktoré osobné údaje budú zaradené do zoznamu.
Bez súhlasu Účastníka neposkytne VM Telecom údaje Účastníka tretej osobe za týmto účelom. Pre zamedzenie pochybností,  Účastník nemá právo
požadovať vyhotovenie a prevádzkovanie telefónneho zoznamu. Účastník uskutočňuje voľbu, či jeho údaje majú byť zverejnené takýmto spôsobom
zaslaním e-mailu do VM Telecom, s.r.o. na info@viptel.sk.

Zvýhodnené krajiny: Chorvátsko
VM Telecom, s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 26684/B, IČO: 35837594, DIČ: 2020226098, IČ
DPH: SK2020226098, Tel.: +421 2 20 28 20 28, Fax: +421 2 20 28 20 30
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Zmluva o pripojení
zmluva číslo: 1611478934

Uzatvorená podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi:

 

1.  Účastník  podpisom  tejto  zmluvy  potvrdzuje,  že  súhlasí  s  podmienkami  poskytovania  služby  tak,  ako  sú  dohodnuté  v  tejto  zmluve  a
všeobecných podmienkach na poskytovanie služby spoločnosti VM Telecom („všeobecné podmienky“).
2. Mesačný poplatok za poskytovanie služby platný v čase uzavretia zmluvy je uvedený v zmluve, ďalšie podrobnosti ohľadom ceny za službu a jej
zmien sú uvedené v platnom cenníku (tarife), ktorý je prístupný na internetovej stránke VM Telecom https://www.viptel.sk/cennik/ („Cenník“).
Účastník potvrdzuje, že sa s Cenníkom oboznámil. VM Telecom vyúčtuje Účastníkovi cenu služby faktúrou raz mesačne, po uplynutí zúčtovacieho
obdobia.  Faktúru zasiela VM Telecom Účastníkovi  poštou a /  alebo elektronickou poštou (bez zaručeného elektronického podpisu),  ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Ďalšie podmienky poskytovania služby, spôsob zmeny a ukončenia zmluvy, zmena Cenníka, ako aj iné práva a povinnosti zmluvných strán
upravujú všeobecne podmienky, ktoré tvoria spolu s aktuálnym Cenníkom neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Účastník vyhlasuje,  že sa so
všeobecnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi bez výhrad. Účastník zároveň až do odvolania súhlasí so spracovaním jeho údajov na
marketingové účely VM Telecom v rozsahu a za podmienok uvedených vo všeobecných podmienkach.
4. Účastník nie je oprávnený po dobu viazanosti uvedenú v zmluve zmluvu vypovedať ani od zmluvy odstúpiť z iného dôvodu ako z dôvodu
podstatného porušenia povinností spoločnosťou VM Telecom. Zároveň sa Účastník zaväzuje, že sa po dobu viazanosti nedopustí takého konania
a ani nepripustí také konanie, na základe ktorého by spoločnosti VM Telecom vzniklo právo od zmluvy odstúpiť alebo právo zmluvu vypovedať z
dôvodu porušenia povinností  Účastníkom. V prípade porušenia záväzkov podľa tohto odseku je Účastník povinný uhradiť  spoločnosti  VM
Telecom zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v zmluve. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká spoločnosti VM Telecom právo požadovať náhradu
škody, ktorá jej porušením povinnosti vznikla v rozsahu presahujúcom sumu zmluvnej pokuty.
5. Doba viazanosti uvedená v zmluve sa v prípade, že spoločnosť VM Telecom v súlade s článkom VIII všeobecných podmienok preruší alebo
obmedzí poskytovanie služby, automaticky predĺži o dobu počas ktorej bolo poskytovanie služby prerušené alebo obmedzené.
6. Ak si Účastník objednal aj zariadenie uvedené v zmluve vyššie, považuje sa táto zmluva zároveň za kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je toto
zariadenie. Účastník nadobúda vlastníctvo dňom zaplatenia kúpnej ceny za zariadenie. VM Telecom je povinná doručiť Účastníkovi zariadenie do
14 dní od účinnosti tejto zmluvy.
7. VM Telecom bude Účastníkovi zasielať faktúry a inú komunikáciu na kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa resp.
obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, e-mailová adresa) uvedené v zmluve alebo na iné kontaktné údaje oznámené Účastníkom najmenej 7
dní vopred .
8. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno robiť len písomnou formou, pričom za písomnú formu sa pre účely zmluvného vzťahu vždy považuje aj
e-mailová komunikácia bez zaručeného elektronického podpisu, zmeny zmluvy je teda možné dohodnúť aj prostredníctvom e-mailu. Spôsob a
podmienky zmeny všeobecných podmienok a Cenníka sú uvedené vo všeobecných podmienkach.
9. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami resp. dňom, kedy nadobudla akceptácia návrhu na
uzavretie zmluvy účinnosť. Pre zamedzenie pochybností, predloženie Účastníkom riadne podpísanej zmluvy spoločnosti VM Telecom (osobne,
poštou alebo e-mailom) sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy za podmienok uvedených v zmluve a všeobecných podmienkach, ktorým je
Účastník viazaný po dobu 30 dní od doručenia návrhu VM Telecom. Podpis zmluvy zo strany VM Telecom sa považuje za akceptáciu návrhu. VM
Telecom doručí  Účastníkovi  podpísanú zmluvu osobne,  poštou,  e-mailom alebo ju  zverejní  v  Účastníkovej  zákazníckej  zóne.  Týmto dňom
nadobúda akceptácia návrhu účinnosť.
10. Ak Účastník doručí VM Telecom podpísaný návrh na uzavretie zmluvy podľa ods. 9 zmluvy e-mailom bez zaručeného elektronického podpisu,
môže VM Telecom v prípade pochybností o obsahu právneho úkonu alebo o osobe, ktorá právny úkon urobila, požiadať Účastníka o doručenie
podpísaného návrhu Zmluvy osobne alebo poštou a do splnenia tejto povinnosti návrh Zmluvy neakceptovať. Účastník je v takom prípade
povinný doručiť návrh na uzavretie zmluvy najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy, VM Telecom tak môže urobiť aj kedykoľvek počas trvania
zmluvného vzťahu s Účastníkom a prerušiť poskytovanie Služieb, ak Účastník túto povinnosť v lehote podľa predchádzajúcej vety nesplní. Ak bolo
Účastníkovi umožnené využívanie Služieb pred uzavretím zmluvy podľa ods. 9 a Účastník služby využíval, spravuje sa toto užívanie všeobecnými
podmienkami, s čím Účastník súhlasí. Využívanie služieb v tomto období bude spoplatnené podľa cien uvedených v Cenníku za program zvolený
Účastníkom vo faktúre za prvé zúčtovacie obdobie.
11. Zmluvný vzťah strán založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov, okrem práv a povinností zmluvných strán, ktoré upravuje zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 

  Miesto a dátum:   Miesto a dátum:

  Obec Kurimany, Účastník
  zastúpená Martin Faltin,Konateľ
 

  VM Telecom, s.r.o., Poskytovateľ
  zastúpená Simon Hauf, konateľ
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