Zmluva číslo: XXX

Zmluva o pripojení a sprostredkovaní prístupu do siete Internet
služba PopradNet
Poskytovateľ:
Obchodné meno
a sídlo

IDevelopment, s.r.o., Prešovská 2731/36, 058 01 Poprad

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka
č. 27519/P
IČO:
47 019 301
Zastúpený
Ing. Michal Maliniak, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Poskytovateľ“) a
Zapísaný:

Účastník

Fyzická osoba
Právnická osoba/Fyzická osoba podnikateľ

Meno / obchodné meno
/ názov
Adresa bydliska / sídlo /
miesto podnikania
Register, číslo zápisu
podnikateľa
IČO:

Kontaktné tel. číslo:

Kontaktná e-mailová adresa
Zastúpený: (meno, priezvisko a funkcia
zástupcu)
Miesto zriadenia prípojky:
(Ďalej len „Účastník“)
Tabuľka „program a zriadenie prípojky”
Názov programu:
Pevná verejná IP adresa:
Do 14 pracovných dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými
Dátum zriadenia prípojky:
stranami.
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1.

1.2.

1.3.

Predmetom tejto zmluvy je vybudovanie pripojenia k Účastníkovi a poskytnutie
služby pre pripojenie do siete Internet v sídle Účastníka, alebo na dohodnutom
mieste.
Poskytovateľ poskytne klientovi pripojenie do siete Internet, príslušenstvo podľa
Preberacieho protokolu na dobu trvania tejto zmluvy a ostatné súvisiace služby
uvedené v článku 2.2 tejto zmluvy (ďalej len “Služby”).
Služba sa poskytne nepretržite 24 hodín denne s výnimkou nevyhnutných
prestávok na technickú údržbu, ktorá bude nahlásená vopred.

Článok 2
Poplatky
2.1.
2.2.

Poskytovateľ účtuje Účastníkovi poplatky sa poskytované služby podľa platného
cenníka alebo na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
Vymedzenie služieb a odplaty za služby:

Názov
Zriaďovací poplatok
Prístup do siete Internet
PopradNet Standard
Spolu jednorazová odplata
Spolu mesačná odplata
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Jednotka Množstvo
Ks
1
6 download
Mbit/s
6 upload

Suma
XX €
XX € / mesiac
XX €
XX €

Poskytovateľ sa zaväzuje písomne ohlásiť Účastníkovi každú zmenu platného
cenníka služieb a to jeden mesiac vopred.
Poskytovateľ sa zaväzuje garantovať výšku cien minimálne jeden rok.
Po tomto termíne sa v bode 2.2 uvedené poplatky môžu meniť len od prvého dňa
kalendárneho mesiaca a po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami
Poskytovateľ nie je platiteľ DPH a uvedené ceny sú koncové.
Článok 3
Platobné podmienky a fakturácie

3.1.

3.2.
3.3.

Poplatok za Službu sa štandardne účtuje a fakturuje mesačne, spravidla vopred za
príslušný kalendárny mesiac podľa tabuľky v bode 2.2. Po vzájomnej dohode
zmluvných strán je možné účtovať a fakturovať poplatok za Službu, štvrťročne,
polročne, ročne alebo za iné vopred dohodnuté obdobie vopred za príslušné
obdobie.
Účastník sa zaväzuje uhrádzať faktúru za poskytnuté služby najneskôr do 14 dní od
dňa doručenia faktúry alebo termínu v splátkovom kalendári.
Ak účastník mešká s úhradou poplatku viac ako 1 mesiac a neuhradí svoj záväzok
ani v lehote 7 dní odo dňa 2. písomného upozornenia, e-mail alebo SMS
o nezaplatení, má poskytovateľ právo odpojiť účastníkovi prístup k všetkým
službám. Za obnovenie pripojenia po odpojení sa účtuje poplatok podľa platného
cenníka a Účastníkovi budú sprístupnené služby až po uhradení tohto poplatku.
Článok 4
Používanie služby

4.1

Na poskytovanie služby prístupu do siete Internet sa vzťahuje povolenie Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, preto je služba určená
výlučne pre použitie klientom samotným a nesmie ho postupovať iným osobám
alebo organizáciám bez súhlasu Poskytovateľa.
Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1.

Poskytovateľ odovzdá pripojenie na Internet v stave spôsobilom na dohodnuté
užívanie, a to dňa, ktorý si zmluvné strany stanovili ako deň začatia užívania
prístupu do Internetu.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

Odstraňovanie porúch a poškodení zaistí Poskytovateľ podľa Všeobecných
podmienok.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude podporovať Účastníka pri jeho realizačných
prácach súvisiacich s Internetovým pripojením a bude mu nápomocný tak, aby
pripojenie mohlo prebiehať bez meškania.
Účastník nesmie dať predmet zmluvy do užívania tretej osobe bez písomného
súhlasu Poskytovateľ.
Poskytovateľ je oprávnený vykonávať odbornú prehliadku predmetu nájmu v
sprievode poverenej osoby Účastníka, či nájomca predmet nájmu užíva v súlade s
touto zmluvou.
Poskytovateľ sa zaväzuje udržiavať prevádzkyschopnosť a kvalitu poskytovanej
služby. Ak nie je možné poskytovať službu viac ako 24 hodín, má Účastník nárok
na vrátenie pomernej čiastky podľa Všeobecných podmienok.
Účastník prehlasuje že nebude do Internetu posielať žiadne informácie, ktoré môžu
spôsobiť zahájenie právneho konania a nebude sa neoprávnene pokúšať preniknúť
do iných systémov alebo na iné systémy útočiť. Nebude podporovať šírenie spamu
zo svojej siete a ani hosťovať web na ktorý je robená reklama cez spam a nebude
rozosielať vírusy. V opačnom prípade má Poskytovateľ nárok službu zablokovať.
Článok 6
Zodpovednosť za škodu

6.1.

6.2.

Poskytovateľ umožní Účastníkovi prístup k počítačovej sieti Internet, nie je však v
žiadnom prípade zodpovedný za výsledky využívania tejto služby. Účastník využíva
službu výhradne na vlastné riziko a zodpovednosť. Účastník zároveň prehlasuje, že
si je vedomý toho, že využívanie počítačovej siete a siete Internet je spojené s
určitými rizikami, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty Internetu.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prerušenie pripojenia alebo porušenia
ochrany dát Účastníka uložené na sieti Účastníka spôsobené prerušením dodávky
elektrickej energie, poruchami telefónnych liniek a iných zariadení, na ktorých
prevádzku nemá poskytovateľ vplyv, ani inými príčinami ako sú výpadok
elektrického pripojenia, živelné a iné pohromy.
Článok 7
Trvanie zmluvy

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom podpisu
všetkými zmluvnými stranami.
Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek vypovedať. Výpovedná lehota je 1
mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, keď
Účastníkovi nie je naďalej schopný technicky dodávať dohodnuté služby.
V prípade zmeny miesta poskytovania služby Účastníkom sa Poskytovateľ pokúsi
zriadiť službu na novom mieste. Ak Poskytovateľ nebude schopný z technických
príčin zriadiť službu na novom mieste táto zmluva zaniká bez výpovednej lehoty,
avšak až po písomnej výpovedi zo strany Účastníka.
Článok 8
Skúšobné obdobie

8.1.

Poskytovateľ nemôže zaručiť, že poskytovaná služba bude korešpondovať s
potrebami Účastníka, preto bude prvých 15 kalendárny dní trvania tejto zmluvy

skúšobným obdobím. Účastník môže počas týchto dní - napriek Článku 7 - ukončiť
túto zmluvu za predpokladu, že to písomne oznámi Poskytovateľovi.
Článok 9
Súhlas so spracovaním osobných údajov
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Podpisom zmluvy udeľuje Účastník Dodávateľovi súhlas podľa § 11 a § 31 zák. č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na spracovanie svojich
osobných údajov ich získavaním, zhromažďovaním, využívaním, uchovávaním,
zaznamenávaním, vyhľadávaním, usporadúvaním a/alebo poskytovaním na
spracovanie v ekonomických a informačných systémoch registrovaných na
IDevelopment, s.r.o.
Osobnými údajmi rozumejú zmluvné strany meno, priezvisko, titul a adresu, ak ide
o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo
obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o podnikateľa fyzickú osobu, telefónne
číslo, ak má na základe požiadavky Účastníka zostať utajené.
Podpisom zmluvy udeľuje Účastník Dodávateľovi súhlas podľa § 11 a § 31 zák. č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na uvádzanie svojho
obchodného mena, sídla a/alebo loga za účelom ich použitia ako referencie pri
marketingových aktivitách.
Doba platnosti súhlasov Účastníka podľa tohto článku je upravená vo Všeobecných
podmienkach v bode 19.5.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
Účastník nie je oprávnený ďalej prevádzať túto zmluvu resp. práva alebo záväzky
podľa tejto zmluvy bez povolenia Poskytovateľa.
Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jeden exemplár podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je považovaná za zrušenú, len v prípade podania písomne formou
doporučenej pošty.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Všeobecné podmienky a cenník ktoré sa
nachádzajú na stránke www.popradnet.sk

V Poprade dňa XX.XX.2015

--------------------------------------------IDevelopment, s.r.o.

---------------------------------------Účastník

