Zmluva o pripojení - služba GENIUSnet internet [číslo 18033266]
uzatvorená podľa ust. § 43 a nasl. zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi:

Obchodné meno
F ILLE C K , s.r.o., J á n o š ík o v a 12a, 986 01 Fiľako vo
Sídlo / adresa:
Okresný súd Banská Bystrica Odd.Sro, Vložka č.:4698/S
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číslo zmluvy
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Priezvisko, Meno, Titul/
Obchodné meno / názov:

Mesto Fiľakovo

/Register, číslo zápisu podnikateľa:
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986 01 Fiľakovo
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LJ Polročne cenníka)
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1.SLUŽBA GENIUSnet (ďalej len „Služba“) je dátová služba poskytovaná prostredníctvom bezdrôtovej siete poskytovanej Podnikom na základe technológie wifi
802.11b pracujúcej vo frekvenčnom pásme 2,4GHz a technológii 802.11a vo frekvenčom pásme 5470 - 5725 Mhz (ďalej len „Sieť“), ktorá umožňuje Účastníkovi
prístup do siete Internet prostredníctvom koncového zariadenia za účelom dosiahnutia bežnej užívateľskej dátovej komunikácie. Maximálna dosiahnuteľná rýchlosť
prístupu Služby do siete Internet je pre jednotlivé programy Služby bližšie špecifikovaná v tabuľke č. 1. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) rýchlosť
prístupu do siete Internet môže byť nižšia v závislosti od kvality signálu Služby v príslušnej lokalite a od počtu ďalších aktívne pripojených Účastníkov k Službe v
príslušnej lokalite a v danom okamihu; (ii) Podnik je oprávnený v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých Účastníkov, stanoviť
obmedzenia pre Účastníkov, ktorí používajú programy pre automatické a dlhodobé sťahovanie veľkého objemu dát (napr. P2P siete), pričom v prípade, ak Podnik
toto oprávnenie využije, uvedie obmedzenia Služby (tzv. Fair User Policy) v Cenníku Služby GENIUSnet. (ďalej len „Cenník“).

PROGRAM SLUŽBY:

*

S

i..f M

XL

Medium

Maximum

IP+S

IP+M

IP+XL

2. Predmetom tejto Zmluvy je:
a) záväzok Podniku zriadiť Účastníkovi potrebný prístup k Sieti a sprístupniť Účastníkovi prístup do siete Internet bezdrôtovým spôsobom alebo pripojením cez
kábel ethernet poskytovať Účastníkovi program Služby zvolený Účastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy;
b) záväzok Účastníka riadne a včas platiť Podniku cenu Služby špecifikovanej v tejto Zmluve o pripojení alebo neskôr dohodnutej medzi Podnikom a Účastníkom a
dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania dátovej služby GENIUSnet (ďalej len „Všeobecné podmienky“) a
platným Cenníkom vrátane Fair User Policy;
3. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania Služby je okres Lučenec. Cena za poskytované Služby je stanovená Cenníkom.
4. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKA: Podnik a jeho sprostredkovatelia sú na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“) oprávnení spracúvať osobné údaje Účastníka uvedené v tejto Zmluve (ďalej len „osobné údaje“) na účely uvedené v ust. § 57 ods. 2
Zákona, účely ustanovené inými právnymi predpismi a iné účely, ktoré sú osobitne dohodnuté medzi Podnikom a Účastníkom v Zmluve alebo Všeobecných
podmienkach, a to v rozsahu za podmienok a po dobu bližšie špecifikovaných v čl. 8 Všeobecných podmienok. Podpisom tejto Zmluvy (i) súhlasím s tým, aby
Podnik spracúval moje osobné údaje na marketingové účely (najmä vývoj nových služieb a ich uvádzanie na trh, poskytovanie služieb s pridanou hodnotou); (ii)
súhlasím s kontaktovaním pre účely priameho marketingu produktov a služieb Podniku prostredníctvom volania, zasielania elektronickej pošty ; Tieto súhlasy mám
právo kedykoľvek odvolať. V prípade, že nesúhlasíte, označte: ( NIE
5. VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil/a s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami a
Cenníkom, ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok a Cenníka,
(ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované Služby a program Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto
Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok, najmä riadne a včas platiť cenu za poskytovanie Služby.
6. Zmluva sa uzatvára na neurčitý/orértý čas. Na zmluvu určitú o d ................................................. d o ...........................................
7. PRÁVNY REŽIM: Účastník a Podnik sa v zmysle ust. § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“) dohodli, že záväzkový vzťah založený touto Zmluvou a jej súčasťami (najmä Všeobecné podmienky), sa spravuje Obchodným zákonníkom, okrem práv
a povinností výslovne upravených Zákonom.
8. PLATOBNE PODMIENKY: Platba, 15. dňa za nasledujúci mesiac. Číslo účtu: 1948955156/0200, VÚB.a.s., pob. Fiľakovo. Pri úhrade použite ako variabilný
symbol číslo Vašej zmluvy.
9. ELEKRONICKÁ FAKTÚRA: V prípade ak súhlasíte so zasielaním dokladov v elektronickej forme zaznačte x : áno súhlasím Ľ nie nesúhlasím □
V prípade doručovania faktúry písomne, poštou je účtovaný poplatok podľa cenníka.
Elektronická faktúra je podľa Zákona o účtovníctve č. 547/2011 zo dňa 18. júna 2002, §32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým
dokladom. Zaslaný doklad taktiež spĺňa všetky náležitosti a formu podľa Zákona 222/2004 Z.z.

Záväzná E-mailová adresa pre zasielanie elektronickej faktúry, kontaktný e-mail:

Vo Fiľakove, dňa 01.03.201 o

I 11—I—I— V-/1 \ , 0 .1 .kJ.,

Ing. Ladislav Fehér konateľ

Vo Fiľakove, dňa 01.03.2018,

Účastník, užívateľ

