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ZMLUVA O PRIPOJENÍ

Číslo:

uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi:

Obchodné meno: RadioLAN, spol. s r.o.
Sídlo: Kuklovská 9, 841 05 Bratislava
IČO: 35892641
IČ DPH: SK2021847982
Bankové spojenie: IBAN: SK31 1100 0000 0026 2001 2335, SWIFT: TATRSKBX
Zastúpená: Ing. Filip Križko, konateľ
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32392/B

(ďalej len "prevádzkovateľ")

a

Meno a priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Číslo OP:
Dátum narodenia:
Zastúpená:

(ďalej len "účastník")

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie internetového pripojenia a dátového spojenia účastníkovi prevádzkovateľom.

2. Za poskytovanie týchto telekomunikačných služieb sa účastník zaväzuje prevádzkovateľovi platiť cenu podľa platnej tarify prevádzkovateľa. Ceny služieb,
platné ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uvedené v objednávke služby a podliehajú zmenám a pravidlám splatnosti podľa Všeobecných zmluvných podmienok
spoločnosti RadioLAN, spol. s r.o. pre poskytovanie internetového pripojenia a dátového spojenia.

3. Jednotlivé služby sú konkretizované objednávkou služby samostatne pre každú službu. Objednávka služby je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

4. Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac.

5. Vzťahy medzi prevádzkovateľom a účastníkom, a podmienky poskytovania a využívania telekomunikačných služieb sú stanovené „Všeobecnými
podmienkami na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby prístupu do siete internet“ spoločnosti RadioLAN, spol. s r.o., ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy.

6. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno robiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to v písomnej forme.

7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

8. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti (t.j. minimálneho obdobia platnosti Zmluvy), ktorá je uvedená v objednávke služby (bod 1.), nepožiada o
zrušenie služby a že sa nedopustí takého konania a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by prevádzkovateľovi vzniklo právo zrušiť Zmluvu o
pripojení odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu o pripojení z dôvodu porušenia zo strany účastníka; za žiadosť o zrušenie služby sa pritom
považuje najmä výpoveď Zmluvy o pripojení zo strany účastníka, ako aj odstúpenie účastníka od Zmluvy o pripojení z iného dôvodu, než je porušenie
povinností na strane prevádzkovateľa. Účastník berie na vedomie, že zľava poskytnutá prevádzkovateľom z poplatku je odlišná v závislosti od viazanosti
Zmluvy o pripojení. Účastník sa zaväzuje, že ak si touto Zmluvou o pripojení aktivoval niektorú zo služieb prevádzkovateľa, nepožiada prevádzkovateľa o
aktiváciu alebo zmenu programu Služieb na program Služieb s nižším mesačným poplatkom, ako má program uvedený v objednávke služby, alebo ako je
uvedené v tarife.

9. V prípade porušenia zmluvných povinností zo strany užívateľa (najmä hociktorej povinnosti v bode 8 tejto zmluvy, alebo porušenia niektorého z ustanovení
Všeobecných zmluvných podmienok), je užívateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške násobku dohodnutej ceny za poskytnutú
službu za kalendárny mesiac a počtu kalendárnych mesiacov (aj neúplných) zostávajúcich do konca dohodnutého obdobia viazanosti, počas ktorých v tejto
súvislosti prevádzkovateľ pre ukončenie zmluvy nebude môcť služby užívateľovi poskytovať. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nezaniká právo
prevádzkovateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná zmluvná pokuta. Užívateľ je zároveň
povinný uhradiť prevádzkovateľovi náhradu škody presahujúcu sumu zmluvnej pokuty.

10. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade ak účastník počas doby viazanosti nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti a
prevádzkovateľ z toho dôvodu odstúpil od Zmluvy, je užívateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške násobku dohodnutej ceny za
poskytnutú službu balíčka za kalendárny mesiac a počtu kalendárnych mesiacov (aj neúplných) zostávajúcich do konca dohodnutej doby viazanosti, počas
ktorých v tejto súvislosti prevádzkovateľ pre ukončenie zmluvy nebude môcť službu balíčka užívateľovi poskytovať.

11. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zmluvná strana.
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Za účastníka
Miesto:

Dátum:

Podpis

Za prevádzkovateľa
Miesto:

Dátum:
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Zákazník týmto vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so Všeobecnými Zmluvnými Podmienkami Poskytovateľa predloženými mu zo
strany Poskytovateľa v listinnej forme a tiež sprístupnenými všetkým zákazníkom zo strany Poskytovateľa na jeho internetovej stránke - www.radiolan.sk, v
sekcii - Dokumenty. Zákazník podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými Zmluvnými Podmienkami Poskytovateľa a súčasne preberá záväzok
voči Poskytovateľovi byť nimi viazaný počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.

Občiansky preukaz vydaný kde a kedy: Občiansky preukaz overil (meno a podpis):

Podpis

Zmluva_internet_domacnost


