
Zmluva č. 201211210012 [412605] o zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY
uzatvorená podľa § 44 zák.č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 269 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ:

ANTIK Telecom s.r.o.
so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
zap. v obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 
10988-V, IČO: 36 191 400, IČ DPH: SK2020045973
tel.: 055/6234400, fax: 055/6234401, e-mail: voip@antik.sk
bankové spojenie: Tatra Banka Košice
č.ú.: 262 516 6026 / 1100
za ktorého koná Ing. Igor Kolla
/ďalej len poskytovateľ/

Účastník:

Obchodné meno : Materská škola 
Sídlo*: Galaktická 9, 040 01 Košice 
Korešpondenčná adresa : Galaktická 9, 040 01 Košice 
IČO*: 35543167 
DIČ*: 2021637387 
IČ DPH*: 

Za právnickú osobu koná : Mgr. Magdošková Anna 
Dátum narodenia 
Fakturačný e-mail: magdoskova.anna@atk.sk 
Bankové spojenie: .č. účtu: /ďalej len účastník/

Účastník je PO
Číslo zmluvy o pripojení do siete INTERNET.: 200502560006 [14079]

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ zriadiť účastníkovi prístup k verejnej telefónnej sieti, v prípojnom mieste, sprístupniť mu súvisiace služby a tieto mu 

poskytovať počas trvania tejto zmluvy za podmienok upravených v tejto zmluve /špecifikácia služby/ a účastník sa zaväzuje platiť mu za to odplatu v zmysle platnej 
tarify, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v tejto zmluve, VZP ANTIK pre pripojenie a poskytovanie verejnej telefónnej služby, Tarife ANTIK, 
Reklamačnom poriadku ANTIK, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, zák.č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a obchodnom zákonníku, ktorými sa zmluvný 

vzťah podľa dohody zmluvných strán riadi.

III. PRÍPOJNÉ MIESTO

Miesto poskytovania služby Telefónne číslo NDC Typ čísla Prihlasovacie meno SIP heslo Web heslo Publikovanie čísla

Galaktická 9, 0p., 04012 Košice 0557294093 055 Prenesené.. patrí zákazníkovi 557294093 HfJhJ1 IgCjH6 zverejnené

Koncové zariadenia

Model SN Spôsob poskytnutia Odplata

IP brána WELL ATA171P L09DJ4982 Nájom Mesačné nájomné s DPH: 0 € 

IV. TRVANIE ZMLUVY – VIAZANOSŤ

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

V. ŠPECIFIKÁCIA POSKYTOVANEJ SLUŽBY – DOHODNUTÝ DRUH VEREJNEJ SLUŽBY

názov služby:
Volám 40 

dátum pripojenia:
21.11.2012 

začiatok platenia užívateľských poplatkov: 21.11.2012

popis služby: podrobne špecifikovaný v platnej TARIFE, ktorá obsahuje i podmienky jej poskytovania a prípadnej zmeny 

Účastník podľa odseku III. Prípojné miesto žiada alebo nežiada zverejniť svoje telefónne čísla v telefónnom zozname s uvedením údajov – meno, priezvisko/obchodné meno, miesto poskytovania služby tak, ako sú uvedené 
v tejto zmluve. Účastník môže poskytovateľa kedykoľvek po uzatvorení zmluvy písomne požiadať o zmenu vo zverejnení týchto údajov. 

VI. CENA ZA SLUŽBU A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena za službu a platobné podmienky sú uvedené v platnej tarife ANTIK. Platby za službu sa realizuju prevodom na účet. 

Zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny mesiac. V prípade, ak bude užívateľovi zasielaná faktúra, užívateľ sa zaväzuje uhradiť ceny za poskytované služby vo výške a v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. Užívateľ 
súhlasí s elektronickým zasielaním faktúr na e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve, pričom faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania e-mailom zo strany poskytovateľa. V prípade, ak užívateľovi nebude 
doručená elektronická faktúra ani do 3 dní po skončení zúčtovacieho obdobia, užívateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť poskytovateľovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za 
doručenú dňom jej odoslania na e-mailovú adresu užívateľa. 

VII. PRÍLOHY K ZMLUVE

Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria:
  1. Všeobecné zmluvné podmienky
  2. Tarifa 
  3. Reklamačný poriadok /súčasť VZP/
  4. Iné : - plnomocenstvo udelené účastníkom na uzatvorenie tejto zmluvy, 

- výpis z OR, ŽR zákazníka
- .......................... *

Účastník potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že mu pred podpisom tejto zmluvy boli odovzdané všetky vyššie uvedené prílohy k tejto zmluve, tieto si podrobne prečítal a je si vedomý toho, že tieto obsahujú záväzné 
ustanovenia o právach a povinnostiach zmluvných strán. 

VIII. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

1. Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že vyššie označené koncové zariadenie prevzal dňom podpisu tejto zmluvy
2. Vlastníkom zapožičaných koncových zariadení zostáva poskytovateľ. Účastník sa zaväzuje platiť za nájom koncových zariadení poplatky podľa platnej Tarify, pokiaľ zo zmluvy alebo z príloh k tejto zmluve nevyplýva, že 
sa jedná o bezplatné poskytnutie koncových zariadení. Účastník sa zaväzuje používať koncové zariadenia v súlade s návodom na ich obsluhu a vykonať všetky opatrenia na ich ochranu v rozsahu, v akom je to možné od 
účastníka spravodlivo požadovať. Účastník nie je oprávnený do týchto zariadení akýmkoľvek spôsobom zasahovať, nie je oprávnený ich odovzdať tretej osobe, založiť alebo inak zaťažiť. Poskytovateľ je oprávnený s týmito 
zariadeniami nakladať podľa svojho uváženia, najmä ich meniť, dopĺňať, premiestňovať, upravovať alebo kontrolovať, k čomu je mu povinný účastník poskytnúť potrebnú súčinnosť. Vznik povinnosti vrátiť poskytovateľovi 
zapožičané zariadenia je upravený vo VZP a v Tarife.
3. Pre platnosť zmeny cien služieb /tarify/ sa vyžaduje ich oznámenie účastníkovi spôsobom uvedeným vo VZP
4. Poskytovateľ nestanovuje pre využívanie služby splnenie minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. Účastník nie je povinný službu využívať vo vopred stanovenom rozsahu, nevyužívanie služby zo strany 
účastníka však nemá vplyv na trvanie zmluvy a zmluvných povinností. Účastník je povinný plniť všetky svoje zmluvné povinnosti bez ohľadu na to, či službu využíva alebo nevyužíva.
5. Podľa dohody zmluvných strán podľa § 262 ods. 1 Obch. Z sa tento vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Účastník vyhlasuje, že neexistujú prekážky zo strany tretích osôb, ktoré by bránili realizácii a prevádzkovaniu pripojenia podľa tejto zmluvy a potvrdzuje, že bol oboznámený so spôsobom pripojenia a prevádzky služby.
7. Pre prípad, že po uzatvorení tejto zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovanie služby alebo zriadenie prístupu k nej alebo vyžadujú demontáž zariadení pre pripojenie nevyhnutných a ktoré nezávisia 
od vôle poskytovateľa, môže poskytovateľ od zmluvy odstúpiť, pričom účastník nemá nárok na vrátenie úhrad doposiaľ zaplatených poskytovateľovi.
8. Poskytovateľ je oprávnený vykonať šetrenie za účelom zistenia realizovateľnosti služby a účastník je povinný poskytnúť mu potrebnú súčinnosť 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Zákazník v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov udeľuje / neudeľuje týmto poskytovateľovi súhlas na používanie a spracovanie svojich osobných údajov, ktoré 
poskytovateľovi poskytol tým, že mu ich sprístupnil uvedením v tejto zmluve, a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo zákazníka pre marketingové účely, t.j. 
ponúkanie produktov a služieb poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácii o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú, pričom zákazník berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať v písomnej forme. 

V Košiciach, dňa 24.2.2014

Poskytovateľ:

.....................................................................................
ANTIK Telecom s.r.o.

V Košiciach, dňa 24.2.2014

Účastník: 

.....................................................................................

V Košiciach, dňa 24.2.2014 Zákazník:        .............................................................

Ajka
Zvýraznenie

Ajka
Zvýraznenie

Ajka
Zvýraznenie

Ajka
Zvýraznenie

Ajka
Zvýraznenie


