Číslo zmluvy / Variabilný symbol

ZMLUVA
o zriadení a poskytovaní verejnej služby káblovej retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov,
uzatvorená v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z.
Čl. 1 Zmluvné strany
1.1 Poskytovateľ
Holkatel, spol. s r. o.
Bankové spojenie: VÚB Senica, č. ú.: 1215856257/0200 IBAN: SK3702000000001215856257
Školská č. 6
IČO: 36221252
908 51 Holíč
IČ DPH: SK2020184771
Zapísaný: Obchodný register OS Trnava, odd. Sro, vložka č. 10327/T
1.2 Užívateľ – Miesto inštalácie

Priezvisko / Firma

Ulica

Meno / Zastúpený

Súpisné číslo

Bankové spojenie

Orient. číslo

Titul

Číslo bytu

Č. účtu

IČO / IČ DPH

Posch.

Tel. domov

Mesto

PSČ

Tel. mobil

Kontaktná adresa - Vyplní sa v prípade, že sa nezhoduje bydlisko s adresou prípojky

Ulica

Súpisné číslo

Popisné číslo

Číslo bytu

Posch.

Mesto

PSČ

Čl. 2 Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy zriadenie rozhrania verejnej telekomunikačnej siete – káblového distribučného systému (Koncový bod) a poskytovanie služieb verejnej
služby káblovej retransmisie – dodávke televíznych a rozhlasových programov prostredníctvom Siete HOLKATEL do Koncového bodu (účastníckej zásuvky
Užívateľa).

Čl. 3 Rozsah poskytovanej Služby
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených Zmluvou a Podmienkami poskytovať Užívateľovi Službu, rozsah ktorej si zvolil Užívateľ:

Základný balík

Rozšírený balík

HBO+HBO2

Balík PREMIUM

Balík FILM

Čl. 4 Doba poskytovania Služby
4.1 Užívateľ sa zaväzuje odoberať Službu (doba viazanosti):

najmenej 1 rok

najmenej 2 roky

bez viazanosti

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Zmluva bude trvať po dobu uvedenú v bode 4.1 (okrem možnosti „bez viazanosti“), tak Poskytovateľ poskytne
Užívateľovi osobitnú zľavu vo výške stanovenú Tarifou.
4.3. V prípade, ak Užívateľ poruší ustanovenie bodu 4.1, tak Užívateľ stráca nárok na poskytnutú zľavu a je povinný doplatiť Poskytovateľovi čiastku vo výške
rozdielu ceny bez viazanosti a zaplatenej ceny podľa Tarify platnej v deň podpisu Zmluvy.
4.4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Čl. 5 Odplata za poskytovanie Služby
5.1. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Aktiváciu.
5.2 Užívateľ sa zaväzuje platiť Odplatu za poskytovanie Služby podľa bodu 3.1, a to vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených Tarifou, Zmluvou
a Podmienkami.
5.3 Užívateľ sa zaväzuje platiť Odplatu za poskytovanie Služby za Obdobie, ktoré si zvolil nasledovne:

mesačne
5.4

štvrťročne

polročne

ročne

Užívateľ sa zaväzuje platiť Odplatu za poskytovanie Služby formou, ktorú si zvolil nasledovne:

hotovosťou v kontaktnej kancelárii

bankový prevod

Čl. 6 Záverečné ustanovenia
6.1 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné podmienky a Tarifa (cenník).
6.2 Právne vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou a v Zmluve bližšie neupravené sa riadia Zmluvnými dokumentmi, Zákonom a ostatnými platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
6.4 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu a všetky Zmluvné dokumenty prečítali, všetky ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi, na dôkaz
čoho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán pripojili svoje vlastnoručné podpisy.

V Holíči dňa

Poskytovateľ
Holkatel, spol. s r.o.

Užívateľ

