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Rámcová z luva
o poskytovanÍ elektronických komunikačných služleb

>

uzavretá podfa S269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. (Obchodný zákonm'k) v znern neskorškh pr^dpisov medzí
PoskytovateĽom: Altemet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 36 576 204, IČ DPH ^(2021792399,

zapísanym vObchodnom regisíri Okrcsného súdu KošiceJ., oddiel Sro, vloäka čislo 14563/V, ^ ÚČastmkom.
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Priezvisto, meno, títut (atebo obchodné meno):  '' > ' _ "W?t-&/0 C

^..OOil^č^ (ČOPH/DtČ: tOlQ'^ét^ Rodné čísto:

Ulica,čisto; ^OLS^A' 2. Mesto: ^Of^OC PSČ:^,^4
*-.
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Zapisaný v (register, súd, oddiel, vložka):
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Priezvisko, meno, títul (alebo obchodné meno);

UHca, Čisto: Mesto: PSČ^ŕ
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Priezvisko, meno/ títul: Rodné čťslo:

Ulica, číslo: Mesto: PSČ

Oprávňujúd dofdad (priložte ako prílohu);

'I"

Táto zmluva sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami k Rámcovej zmluve, ktoré sú jej neoddeliteľnou súča^sťou. Očastmk
prehlasuje,  e sa s obsahom Vseobecných podmi'enok k Rämcovej zmluve oboznámit a v ptnom rozsahu idt akceptuje.

^

Úcastnik a Poskytovateť sa v zmysle S262 zákona 513/1991 Zb. (Obchodný zákonmk) v zneni neskoršich predpis \w dohodli, že(

záväzkový vzťah zatožený touto zmtuvou a jej súčasťami (Všeobecnými podmienkamt, dGdaŕkami, Zmluvami o služ^e, a inými) sa
spravuje Obchodným zákonnikom,

Účastnik súhlasí, aby Jeho osobné údaje boti spracovávané v informacných systémoch Poskytovateľa.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že je oprávnená konať v mene a na účet Účastnika na základe pisomného splnomocne^i'a, na záktade
zákona, alebo na základe rozhodnutia stáíneho orgánu.
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