Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
číslo (špecifický symbol): $KLIENT_NUMBER$
XpresNet, spol. s r.o., A. Bernoláka 2168/31, 010 01 Žilina
IČO: 52243745
DIČ: 2121012795
Nie je platiteľ DPH
Zápis v OR OS v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 72412/L (ďalej ako podnik)
http://www.xpresnet.eu hotline@xpresnet.eu
hotline: +421 911 594 657
uzatvorená $DATE$ podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov medzi podnikom a Účastníkom:
Meno:
Zastúpený:
Ulica:
PSČ:
Mesto:
Email:
Tel.:
Dátum narodenia:
Fakturačná adresa (ak je odlišná od adresy Účastníka):
Ulica:
PSČ:
V prípade firemného klienta:
IČO:
DIČ:

Mesto:

IČ DPH:

Prístup do klientskeho rozhrania (klient.xpresnet.eu)
Login:
Heslo:
Parametre služby:
IP adresa:
DNS1: 31.130.161.4
Program a rýchlosť pripojenia:
Cena za zriadenie : €
Inštalované zariadenia:

Maska:
Brána:
DNS2: 31.130.161.62
kbps (download/upload)
Cena mesačne : €
Doba poskytovania (viazanosť) :

Umiestnenie koncového bodu, poznámky technika:

Predmet zmluvy:
Účastník si touto zmluvou objednáva u podniku poskytovanie verejných komunikačných služieb spočívajúce v prenose
signálov v sieťach a prístup k sieti Internet za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo všeobecných obchodných
podmienkach a aktuálnom cenníku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Účastník svojim podpisom
potvrdzuje, že sa s obsahom uvedených dokumentov oboznámil, porozumel im, súhlasí s nimi a na základe svojej
vážnej a slobodnej vôle ich prijíma, Podnik sa zaväzuje zriadiť účastníkovi potrebný prístup a poskytovať službu v
dohodnutej cene a kvalite podľa všeobecných podmienok a aktuálneho cenníka. Účastník sa zároveň zaväzuje platiť
riadne a včas úhrady podľa aktuálneho cenníka. Ak sa služba zriaďuje s viazanosťou, klient sa zaväzuje neukončiť
zmluvný vzťah počas trvania viazanosti. V opačnom prípade mu bude vyúčtovaný poplatok v zmysle platného cenníka.

Odovzdanie služieb:
Podnik poskytujúci verejnú komunikačnú službu odovzdá a predvedie klientovi parametre služby pri podpise tejto
Zmluvy. Účastník svojím podpisom prehlasuje, že službu a prípadné insštalované zariadene bez výhrad prebral a že
mu boli odovzdané v stave spôsobilom na daný účel užívania. Prípadné námietky a reklamácie k službe a
inštalovanému zariadeniu je Účastník bezodkladne povinný nahlásť podniku v jeho sídle prípadne na e-mail
hotline@xpresnet.eu, prípadne písomne do sídla spoločnosti

Spôsob platby:
Cenu za služby účastník uhrádza podniku na základe jej vyúčtovania podnikom, v lehote splatnosti uvedenej na
faktúre (daňový doklad), inak najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom podnik služby poskytuje. Cena
je určená dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou
reguláciou cien. Faktúru za príslušné zúčtovacie obdobie doručuje podnik účastníkovi v PDF formáte jej
zverejnením v elektronickej forme na webovej stránke podniku. Účastník sa do svojho účastníckeho profilu
prihlasuje pomocou klientskeho čísla, ktoré je totožné so špecifickým symbolom, a hesla, ktorým je mu pridelené
pri inštalácii. Účastník berie na vedomie, že neuvedenie správneho špecifického symbolu (t.j. svojho zákazníckeho
čísla) môže spôsobiť nezaradenie alebo nesprávne zaradenie jeho platby, a tak vyvolať právne dôsledky príp. sankcie
za nezaplatenie ceny podľa príslušných ustanovení VP.

Platobné inštrukcie
Číslo účtu pre poukazovanie platieb v tvare IBAN: SK10 1111 0000 0015 6868 5000
SWIFT: UNCRSKBX
Špecifický symbol (číslo klienta/zmluvy):
Variabilný symbol (pri individuálnej úhrade): číslo faktúry
Spracúvanie osobných údajov:
XpresNet ako prevádzkovateľ elektronickej verejnej komunikačnej služby a siete v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhromažďuje a spracúva osobné údaje
Užívateľa v rozsahu ako sú uvedené v tejto Zmluve. XpresNet spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ siete a
poskytovateľ služby v rozsahu potrebnom na výkon podnikateľskej činnosti a na účely uzavretia tejto Zmluvy, jej
zmeny alebo ukončenia, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, fakturácie ceny za pripojenie alebo iných
pohľadávok z tejto Zmluvy. Práva Užívateľa sústavy v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú uvedené v §21
a nasl. Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práva Užívateľa
a tiež informácie o spracovaní osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle www.xpresnet.eu v časti Ochrana
osobných údajov a Užívateľ sústavy týmto potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil.

Záverečné ustanovenia:
Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené v zmysle aktualných zákonov Slovenskej Republiky.Táto zmluva
nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom odovzdania koncového
zariadenia a služieb podľa bodu 2 tejto zmluvy. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je
určený pre účastníka a jeden pre podnik.
Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že si zmluvu spolu s prílohami prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s
obsahom súhlasia.

Prílohy:
Všeobecné obchodné podmienky podniku
Aktuálny cenník podniku - Tarifu
Prevádzkový poriadok pre poskytovanie služby prístupu k sieti Internet
Odovzdávací a preberací protokol (zariadení a prípojky/koncového bodu)
Dodatok o viazanosti (v prípade ak sa zmluva uzatvára s viazanosťou)
Poznámky podniku:

Miesto a dátum:

______________________________________
za podnik (meno, funkcia, pečiatka, podpis)

_______________________________________
za účastníka (meno, funkcia, pečiatka,podpis)

