Dodatok k zmluve

č.

„Nájom MW prijímača“ uzatvorený 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:
V zastúpení štatutárny orgán alebo splnomocnenec (vyplňuje len právnická osoba):

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

DIČ:

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:

Dátum zriadenia služby:
Typ poskytnutého MW prijímača
a cena :

počas doby trvania zmluvy:

MW prijímač 5G

0,00 EUR jednorázovo

po uplynutí doby viazanosti:

MW prijímač 5G

0,00 EUR mesačne

Na základe požiadavky používateľa na zriadenie služby „PrievidzaNet a prenájom MW prijímača“ sa poskytovateľ a používateľ dohodli na
nasledovnom znení tohto dodatku k zmluve o pripojení:
1.

Zariadenie - Poskytovateľ poskytne používateľovi telekomunikačné zariadenie ukončené rozhraním UTP (ďalej len „MW prijímač“) vo
vlastníctve poskytovateľa počas doby trvania zmluvy o pripojení. MW prijímač
je nevyhnutný na pripojenie k verejnej
telekomunikačnej sieti prevádzkovanej poskytovateľom a prístup do Internetu prostredníctvom technológie MW. Poskytovateľ
garantuje, že MW prijímač vyhovuje požiadavkám kladeným na koncové telekomunikačné zariadenie príslušnými ustanoveniami
Zákona o telekomunikáciách. Používateľovi vznikne nárok na prevzatie MW prijímača po podpise tohto dodatku k Zmluve o pripojení.
2. Nájom - Zariadenie zostáva majetkom poskytovateľa. Nájom zariadenia je podmienený uzatvorením zmluvy. Používateľ sa zaväzuje
uhradiť poplatok za nájom MW prijímača podľa platného cenníka jednorázovo pri zriadení služby, prípadne v pravidelných
intervaloch , ak sa na takýchto používateľ a poskytovateľ dohodli.
3. Nájom inej osobe - Užívateľ nie je oprávnený poskytnúť zariadenie alebo príslušenstvo odplatne alebo bezodplatne inej osobe do
užívania.
4. Vrátenie zariadenia – Po ukončení zmluvy o pripojení je potrebné MW prijímač a príslušenstvo vrátiť poskytovateľovi na základe
jeho výzvy. Demontáž prevedie pracovník firmy ISSO s.r.o. bezplatne. MW prijímač je možné si ponechať doplatením do plnej ceny
zariadenia podľa platného cenníka.
5. Výmena prijímača - V prípade poruchy na MW prijímači počas doby používania sa poskytovateľ zaväzuje poruchu odstrániť opravou
alebo výmenou. Výmena poškodeného MW prijímača je počas prvých 24 mesiacov používania bezplatná, po uplynutí prvých 24
mesiacov spoplatnená sumou 20,00 EUR s DPH (cena MW prijímača 1,00 EUR s DPH + servisný výjazd a konfigurácia 19,00 EUR s
DPH).
6. Nesplnenie zmluvných záväzkov - V prípade, že používateľ nesplní niektorý zo svojich záväzkov podľa predošlých ustanovení
zmluvy o pripojení alebo tohto dodatku a zmluvu alebo dodatok ukončí pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti, alebo bude
poskytovateľ pred uplynutím doby viazanosti nútený zmluvu a jej platné dodatky ukončiť preto, že používateľ nesplní alebo inak
poruší svoje zmluvné povinnosti, alebo ak pred uplynutím doby viazanosti bude platnosť zmluvy alebo tohto dodatku k nej ukončená
dohodou, je používateľ povinný:
a. Odovzdať MW prijímač poskytovateľovi najneskôr v deň ukončenia platnosti zmluvy o pripojení a tohto dodatku.
b. Uhradiť všetky svoje finančné záväzky za služby, ktoré mu poskytovateľ poskytoval.
7. Poskytovateľ je oprávnený:
a. V prípade neodovzdania MW prijímača v stanovenom termíne je poskytovateľ oprávnený požadovať náhradu škody
spôsobenú neodovzdaním MW prijímača doplatením do plnej ceny zariadenia podľa platného cenníka.
b. Po odovzdaní MW prijímača požadovať uhradenie všetkých svojich pohľadávok voči používateľovi, ktoré mu vznikli
z plnenia zmluvy o pripojení
a tohto dodatku.
c. V prípade odovzdania úmyselne poškodeného MW prijímača má poskytovateľ právo na úhradu nákladov nevyhnutných na
opravu alebo náhradu MW prijímača.
8. Záverečné ustanovenia - Všetky ustanovenia zmluvy nedotknuté znením tohto dodatku zostávajú v platnosti.
Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a predstavuje neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Tento dodatok je vyhotovený písomnou formou vo dvoch rovnocenných výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
jednom výtlačku.
9. Dňom platnosti cenníka sa rušia predchádzajúce cenníky zahrnutých služieb . V prípade zmeny sadzby DPH si spoločnosť
ISSO, s.r.o. vyhradzuje právo na úpravu cien o rozdiel v sadzbe DPH.
10. Všeobecné podmienky a cenník sú zverejnené na internetovej stránke www.prievidzanet.sk.
Miesto: Prievidza

Miesto:

Dátum:

Dátum:
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Podpis a pečiatka poskytovateľa

* VHODNÉ OZNAČTE KRÍŽIKOM

Podpis a pečiatka používateľa
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