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cístoRá|mcovej zmluvy

Zmluva o poskytovaní verejných služíeb - In^ernet
uzavretá ako súčasť Rámco^ej zmluvy

podľa &44 zákona 351,201 1 Z.z. o eleíttrom'ckých komumkáciách v znenf neskor^'ch predpisov
medzi Poskytovateľom: Alternet, s.r.o., Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 36 576 204, !Č DPH ^K2021792399,

zapisanom v Obchodnom registri Okresného súdu Kosice I., oddieE Sro, vložka ^íslo 14563/V,
f

a Účastnikom podľa Rám^ovej zmLuvy.

TOnmtt.- J-1' f 't ÍÍI

^w^
/,.?s <; t .'<; >sFI - h'Jfltotítoi^ -.ť-r*

''if^^lri'i^j íŕ^riÍ!tíh>*-rt-h*ťŕ .*<1
ui_r .I

Program stužteb; ^-^e w 4
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Typ pripojenia (rozhranie): @ rádiové (IEEE 802.11 / Wi-Fi) D káblové (IEEE 802.3 / Ethernet)

Typ koncového zaríadem'a: S PC s Ethemet porŕom D iné:
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Zríadenie pripojenia: D samoinstalátía B asistovaná inštalátía
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Priezvjsko, meno, títul (aleboobchodné meno); "^^ ^.Í^IJ^ ^ô^rC^C-
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Utíca, číslo: ^OLS^^ 5 Poschodie: 0
Obec / Mesto: Ť'O^/ÉL^c PSČ:
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Typ objektu: a bytový donn D roďnný dom D admim'stratívna budova B iny: /-?^
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d na dobu:

D na dobu a program(y) stužieb:

0 bez viazaností

1. Táto zmLuva sa uzatvára ako súčasť Rámcovej zmluvy.
2. NeoddeliteĽnou súčasťou tejto zmluvy je Tarifa (Cenník) stužby Internet, a ti'ež Všeobecné podmienky pre poskyt^vanie verejnej

elektronickej komumkacnej služby - pripojenie do mtemetu, vydané Asoci'áciou tokátnych poskytovaŕeľov interne^u (ALP!).
3. Cena sluzieb, pokiaľ nie je uvedená v tejto zmtuve, je účtovaná podľa ptaŕnej Tarify (Cennika) služby Interi^et pre zvolený

program stužieb.
4. Zúčtovacie obdobie začína dnom Aktivácie programu stužteb a tr/á jeden mesiac, ak nie je v Zmluve aiebo Tar^fe určené inak.

Ak je deň Aktivácie 29., 30. atebo 31. deň v mesiaci, začiatok účtovacieho obdobia sa upravuje na 26^ 27. ^lebo 28, deň v
mesiaci a poptatok účtovaný za prvé zúčtovacie obdobie sa atikvótne zniži.

5. Pre predptatené služby je fakŕúra (áanový doklad) vystavená po prijatí úhrady predpLatného, a je zastaná elektr^nicky na e-maiL
ÚČastm'lta. Účasŕník si faktúru môze prevziať tiež osobne v sidle Poskytovateľa. Na požiadanie môze byť fak^úra Účastnikovi
zastaná poštou za poptatok podľa Tarify.
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6. Pre ostatné stužby okrem predplatených je faktúra vystavená po skončeni zúčtovacieho obdobia a zaslaná Účastnpkovi poštou.
7, Poskytovateť zriadi pripojenie podĽa tejto zmluvy najneskor do 60 dní od uzavretia tejto zmluvy.
8. Poskytovateť nezavedje ziadne obmedzema na pouzivanie zariadem, ktoré dodá Účastnikovi a ktoré prejdij do vlastníctva

ÚČastnika, ak nie je v inej častí zmluvy dohodnuté inak.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu neuratú.

10. Účastnik prehlasuje, ze sa s obsahom Zmluvy a jej súčastí oboznámH a v plnom rozsahu ich akceptuje,
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podpi5 a pečiatka Úcastnika podpis a peč)átl<a Poskytovatera podpis a pečiatka [(redajcu
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