Zmluva o pripojení
uzatvorená podľa §44 zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi:

1. Poskytovateľom :

Peter Škovran - SatLan
Koškovce 72
067 12 Koškovce

IČO: 34291792
DIČ DPH : SK1030571795
IBAN : SK1411000000002627067451, Tatra banka
Zapísaný: Obvodný úrad Humenné
Číslo živnostenského registra: 702-6835

Tel: +421 918 362 394
E-mail: skovran@satlan.sk

2. Zriadenie prístupu počínajúc dňom:

Číslo zmluvy:

3. Zmluva sa uzatvára na dobu :

určitú do:

bez viazanosti

4.Účastník (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo)
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):
právnická osoba

fyzická osoba – podnikateľ

fyzická osoba

IČO:

IČ DPH/DIČ:

ČOP :

Ulica:

Obec:

Číslo:

Telefón:

Fax:

E-mail:

PSČ:

5. Adresa umiestnenia účastníckeho uzla: (vypĺňa sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp. ak účastník využíva P.O. BOX)
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):
Ulica:
Číslo:
Obec:
PSČ:

6. Adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok:

P.O.BOX:

(vypĺňa sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp. ak účastník využíva P.O. BOX)

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):
Číslo:

Ulica:

7. Tarifa mesačných programov a služieb
Program:
Max. rýchlosť pripojenia:
Download / Upload

SatLan Mini 5gN
SatLan Standard 5gN
SatLan Max 5gN
Typ pripojenia (rozhranie):
Spôsob úhrady:

P.O.BOX:

Dátový limit:

2 / 1 Mbit/s
5 / 1 Mbit/s
8 / 2 Mbit/s
rádiové (IEEE 802.11 / Wi-Fi)

PSČ:

Obec:

Cena s DPH:

neobmedzené
neobmedzené
neobmedzené

10 €
13 €
16 €

káblové (IEEE 802.3 / Ethernet)

príkazom na úhradu

SIPO Slovenská pošta

e.č.

Spôsob fakturácie : Poskytovanie elektronickej formy faktúry na internetovej stránke Podniku alebo E-mailom

8. Cena za zriadenie služby (s DPH):
Inštalačný poplatok:
€

Spôsob úhrady:
v hotovosti
príkazom na úhradu

9. Iné dojednania:
Zariadenie ostáva počas celej zmluvy majetkom poskytovateľa
Zariadenie ostáva po ukončení zmluvy majetkom užívateľa
Účastník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami poskytovania služby tak, ako je dohodnuté v tejto zmluve. Účastník tiež vyhlasuje, že sa oboznámil s
Všeobecnými podmienkami spoločnosti Peter Škovran - SatLan, súhlasí s nimi, ako aj s cenou za poskytovanú službu. Ceny sú uvedené s DPH. Zúčtovacím obdobím je
kalendárny mesiac . Ďalšie podmienky poskytovania služby, spôsob zmeny a ukončenia platnosti zmluvy, ako aj iné práva a povinnosti účastníka a poskytovateľa upravujú
Všeobecné podmienky spoločnosti Peter Škovran - SatLan, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma
zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno robiť len formou písomných dodatkov. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch zhodných exemplároch, každá zmluvná
strana obdrží jeden exemplár.

Miesto:

Miesto:

Dátum:

Dátum:

Podpis a pečiatka poskytovateľa

Podpis a pečiatka účastníka

