Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
uzavretá podľa §44 zákona č. 251/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:
Číslo zmluvy:
Poskytovateľ:
MCNET.SK, s.r.o., P. Dobšinského 13, 96901, Banská Štiavnica, IČO: 43836305, DIČ: 2022515165, IČ DPH: SK2022515165
zapísaná v OR OS Banská Bystrica oddiel Sro vložka číslo 14006/S
Účastník:
Titul, priezvisko, meno: Brmbalík Juraj
Telefónne číslo:
Číslo OP:
Ulica: Lehota 11

E-mail: brmbalik@hornadolna.sk
Obec: Banský Studenec
Pošta: Banská Štiavnica

Aktivácia služieb, spôsob zasielania faktúr, fakturačné obdobie, prístup do Zákazníckej zóny
Dátum riadnej aktivácie služieb: 01.01.2018
Zasielanie faktúr:
e-mailom,
poštou (spoplatnené 0,5€/zaslanie, okrem prvej faktúry)
Fakturačné obdobie:
mesačne,
štvrťročne,
ročne
Prístup do zákazníckej zóny:
Adresa pre prístup: http://www.mcnet.sk
ID zákazníka: 1400
PIN: 940482
1. Úvodné ustanovenia. Podnik sa zaväzuje zriadiť, alebo vykonať zmenu a následne poskytovať účastníkovi Služby uvedené v bode
„Špecifikácia pravidelných poplatkov“ tejto zmluvy počas trvania Zmluvy. Ak nie je uvedené inak riadi sa poskytovanie Služieb Všeobecnými
podmienkami príslušnej Služby a cenníkom vydaným pre príslušnú Službu. Urovnanie sporov upravuje Reklamačný poriadok. 2. Trvanie
zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť dňom riadnej aktivácie služieb. Zmluvu možno vypovedať alebo
odstúpiť od nej tak ako je uvedené vo Všeobecných podmienkach príslušnej Služby. 3. Cena a platobné podmienky. Fakturačné obdobie,
spôsob zasielania faktúr, cena a platobné podmienky sú uvedené v tejto Zmluve a v cenníkoch jednotlivých služieb. 4. Ostatné
ustanovenia. 4.a, Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom. 4.b, Podpisom tejto
zmluvy užívateľ vyhlasuje, že počas lehoty do Riadnej aktivácie prípojky si pozorne preštuduje Všeobecné podmienky, Reklamačný
poriadok, aktuálne platný cenník príslušných služieb zverejnený na webovom sídle podniku www.mcnet.sk. V prípade, že s danými
podmienkami nesúhlasí ukončí tento zmluvný vzťah v zmysle článku 12. bodu 6. Všeobecných podmienok poskytovania Služby.
Všeobecné podmienky poskytovania Služby sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Informácie z nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady EU 2015/2120 sú ich súčasťou. Vysvetlenie zverejnených informácií sa nachádza aj v sekcii Pomoc a podpora - Info pre zákazníka na
webovom sídle www.mcnet.sk. 4.c, Koncové zariadenie je majetkom účastníka, (okrem zariadení špecifikovaných v bode 2 Protokolu o
použitých zariadeniach a aktivácii služieb.) Podnik zabezpečuje konfiguráciu zariadení v súlade s platnou legislatívou a aktuálne platnými
všeobecnými povoleniami vydanými Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií poštových služieb.

Špecifikácia pravidelných poplatkov:
Služba
MCNET 10/2MEGA

.................................
poskytovateľ

Cena s DPH
13,99 €

.................................
za zákazníka

Protokol o použitých zariadeniach a aktivácií služieb k zmluve o poskytovaní
verejných elektronických komunikačných služieb číslo:
1. Špecifikácia služieb a zariadení použitých pri montáži – (jednorazové poplatky za Zariadenia)
Názov zariadenia

Predĺžená
záruka

ks/m

Cena spolu

Názov zariadenia

Predĺžená
záruka

ks/m

Cena spolu

2. Špecifikácia zariadení použitých pri montáži – (zapožičané zariadenia)
Názov zariadenia:

Sériové číslo/ID zariadenia:

Cena:

V súvislosti s poskytovanými Službami podnik aktivoval Zariadenia a príslušenstvo potrebné pre poskytovanie služieb špecifikovaných v
zmluve o pripojení.
Ak boli zariadenia dodané partnerskou organizáciou Magic Computers, s.r.o., vystaví partnerská organizácia doklad úhrade za
zariadenia. Zariadenia uvedené v tabuľke 1. sa stávajú dňom úhrady majetkom účastníka. Podnik preberá za Zariadenia označené
„Predĺžená záruka“ zodpovednosť za funkčnosť nad rámec bežnej záručnej doby na celú dobu platnosti zmluvy o pripojení.
Zariadenia uvedené v tabuľke 2. sú majetkom podniku. Účastník sa zaväzuje vrátiť podniku tieto Zariadenia najneskôr v deň ukončenia
platnosti zmluvy. V prípade, že účastník poruší povinnosť vrátiť Zariadenia, alebo Zariadenia vráti poškodené, alebo nekompletné vzniká
poskytovateľovi nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške uvedenej v políčku „Cena“ tabuľky 2. Účastník je povinný
chrániť Zariadenia pred poškodením, zničením, stratou, podľa Všeobecných obchodných podmienok pre výpožičku a nájom zariadení.
Ak sa počas poskytovania Služby vyskytne na Zariadeniach vada, ktorá znemožňuje využívanie služby je účastník povinný túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi, poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočných odkladov zabezpečiť výmenu vadného
Zariadenia za bezvadné.

3. Špecifikácie aktivácie služieb
Služby sú aktivované od podpisu tohto protokolu. Poplatky za internetové služby sa začínajú počítať odo dňa riadnej aktivácie služieb
uvedeného v Zmluve. Poplatky za televízne služby sa začínajú počítať odo dňa prvej aktivácie služieb uvedeného v zmluve.

.................................
poskytovateľ

.................................
za zákazníka

