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Dodatok k zmluve o pripojení č.

uzatvorená v zmysle § 43 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prístupu do siete Internet medzi
Poskytovateľom:
ISSO s.r.o., v zastúpení: Ing. Ivanom Sýkorom

A. Hlinku 40,
PRIEVIDZA 971 01

IČO: 3600 1015

DIČ: 2020469418
IČ DPH: SK2020469418

Zástupca pre technické otázky: Róbert Kurinec

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 3346/R,
a
Používateľom:

*O –fyzická osoba

*FO –fyzická osoba podnikateľ

MENO a PRIEZVISKO (Obchodné meno):
Dátum nar. (r.č., IČO):

DIČ:

*PO –právnická osoba
V zastúpení štatutárny orgán alebo splnomocnenec (vyplňuje len právnická osoba):

IČ DPH:

Ulica(obec) a orient. číslo:

Číslo OP (ID karta):

Pošta:

PSČ:

Kontaktný e-mail:

Telefónny kontakt (SMS):

Fakturačná adresa:
Ulica(obec), orient. č.:

Pošta:

PSČ:

Miesto poskytovania služby:
Ulica, orient. č.:

Obec:

PSČ:

Forma zasielania faktúr:

*elektronicky

*poštou ( v prípade FO – OBČAN je každé zaslanie faktúry spoplatnené poplatkom 1,00 €)

Dátum zriadenia služby:
Typ poskytovanej služby
a tarifná mesačná cena :

EUR Výška zľavy z tarifnej ceny:

*pevná verejná IP adresa

Po dohode zmluvných strán je fakturačné (zúčtovacie) obdobie nasledovné:

mesačné*

štvrťročné*

%
polročné*

ročné*

Uvedený typ služby je možné zmeniť dohodou zmluvných strán v zmysle Všeobecných podmienok

1. Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje používateľovi zriadiť a poskytovať vyššie označený typ služby (ďalej len „služba“).
2. Podmienka poskytnutia služieb
Používateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovanie dohodnutej služby, a to vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto zmluvou, Všeobecnými podmienkami a Cenníkom poskytovateľa.
3.Cena a platobné podmienky
a) Cena za poskytovanie služieb sa riadi platným cenníkom poskytovateľa, ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve.
b) Podkladom pre úhradu je faktúra alebo dohoda o platbách. Zdaniteľné plnenie za služby je mesačné a platby za služby sú splatné do 18. dňa v mesiaci v intervale platieb uvedeného vyššie
4. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa riadi platnými „Všeobecnými podmienkami“ poskytovateľa, ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Používateľ
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje že sa oboznámil so znením „Všeobecných podmienok“ a zaväzuje sa ich plniť. Ak nie je v zmluve o pripojení dohodnuté inak, platia ustanovenia „Všeobecných
podmienok“. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno robiť len písomnou formou. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu
neurčitú.. Podpisom tejto zmluvy sa ruší platnosť doteraz uzatvorenej zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená písomnou formou vo dvoch rovnocenných výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.
Prílohy zmluvy, ktoré predstavujú jej neoddeliteľnú súčasť:
1.
Všeobecné podmienky
2.
Cenník poskytovateľa
3.
Iné (napr. súhlas majiteľa budovy, kópia telefónneho účtu a pod.)
Zákazník (používateľ) súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v spoločnosti ISSO s.r.o. uvedených v Zmluve o pripojení a vo všetkých dodatkoch
k tejto zmluve o pripojení pre účely vykonávania elektronických komunikácií a vedenia v databáze zákazníkov firmy ISSO s.r.o. v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

Miesto: Prievidza

Miesto:

Dátum:

Dátum:

Podpis a pečiatka poskytovateľa

* VHODNÉ OZNAČTE KRÍŽIKOM

Podpis a pečiatka používateľa
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