
Jaromír Dubšík - JD service

Hronská 49, 976 13  Slovenská Ľupča, Slovakia

IČO: 43444547  DIČ: 1077201257  Nieje platca DPH!

Web: www.jdservice.sk  Email: info@jdservice.sk

Zmluva o pripojení do dátovej siete číslo: 170150

uzatvorená v zmysle § 84 zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a aktuálnych všeobecnych podmienok a aktuálneho cenníka

Typ: - -

Číslo zmluvy: 170150

1. Zmluvné strany

Poskytovateľ

Meno: Jaromír Dubšík - JD service (Nieje platca DPH)

Sídlo: Hronská 49, 97613 Slovenská Ľupča

IČO: 43444547

DIČ: 1077201257

Bankové spojenie: 5038749503/0900 (Slovenská sporiteľňa)

IBAN: SK3709000000005038749503

Telefón: 0905807487

E-mail: info@jdnet.net

InfoWeb: https://moj.jdnet.net

WebSídlo: http://jdnet.net alebo http://jdservice.sk

ďalej len Poskytovateľ

Užívateľ

Meno: Testovacie konto Nastavenia IP adresa

Adresa pripojenia: Hronská 49, 97613 Slovenská Ľupča IP: 192.168.170.150

IČO/Číslo ID: Maska: 255.255.255.0

DIČ: Brána: 192.168.170.1

IČ DPH: DNS 1: 192.168.170.1

Platnosť od: 01. Máj 2012 DNS 2: 192.168.202.213

Fakturačná adresa: Hronská 49, 97613 Slovenská Ľupča

Platba: 0 € Platba

Typ pripojenia: - - VS: 170150

Kontakt: ?Neznáme Suma: 0 €

E-mail: testkonto@jdservice.sk Banka: SK3709000000005038749503

Dodatok: Bez dodatku / poznámky

ďalej len Užívateľ

  Poskytovateľ a Užívateľ uzatvárajú medzi sebou túto Zmluvu o poskytovaní dátových služieb siete (ďalej

len ako „Zmluva“). Súčasťou zmluvy sú Všeobecné podmienky pripojenia do dátovej siete pPoskytovateľa.

2. Predmet Zmluvy

  1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy služby dátovej siete, za

nasledovných podmienok:

a) Kapacita pripojenia: Net.za.10 - Max. príjem: 40Mbps / Max. odosielanie: 40Mbps

b) Pravidlá pripojenia: Bez dátového a časového obmedzenia, s právom Poskytovateľa uplatňovať rýchlostné

a prístupové obmedzenia za účelom efektívneho využívania zdieľanej kapacity (FUP).

c) Fyzické rozhranie: Ethernet (bežná sieťová karta počítača, Typ: RJ45)

  2. Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi cenu za sprostredkovanie dohodnutej služby, vo výške,

spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou a obchodnými podmienkami.

3. Doba trvania Zmluvy

  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

  2. Zmluva zaniká písomnou výpoveďou zo strany Užívateľa z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu,

pričom výpovedná lehota je jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho

mesiaca po písomnom doručení výpovede. Zmluva o pripojení môže zaniknúť aj písomnou dohodou

zmluvných strán. V ďalšom zmluva zaniká v zmysle § 84 zákona 452/2021 Z.z. o elektronických

komunikáciách.
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4. Cena predmetu Zmluvy

  1. Cena predmetu Zmluvy bola dohodou zmluvných strán stanovená na 0 € za jeden kalendárny mesiac.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že užívateľ bude platiť cenu uvedenú v bode 1. tohto článku do 10. dňa

kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje prevodným príkazom na bankový účet

Poskytovateľa  uvedený v čl. 1 tejto Zmluvy.

  3. Cenu služieb vyúčtuje Poskytovateľ Užívateľovi splátkovým kalendárom. Jednotlivé splátky sú splatné do

dátumu  splatnosti uvedeného na splátkovom kalendári.

  4. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca uvedené všetky identifikačné znaky, ktoré sú uvedené

na splátkovom kalendári. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr v

deň splatnosti splátky. V opačnom prípade pri neuhradení môže byť čas od dňa splatnosti penalizovaný a

prístup do dátovej siete blokovaný.

5. Oznamovanie a odstraňovanie porúch, sťažností, reklamácií

  1. Vznik akýchkoľvek porúch, sťažností, reklamácií alebo nedostatočnú kvalitu poskytovanej služby môže

užívateľ nahlásiť Poskytovateľovi v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle: 0905807487

prípadne na webovom sídle a emailovom kontakte uvedeného v časti Poskytovateľ.

6. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle zákona 452/2021

Z.z.  o elektronických komunikáciách.

  2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, pričom 1 (slovom: jeden) rovnopis Zmluvy obdrží

po uzavretí Zmluvy užívateľ a 1 (slovom: jeden) rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.

  3. Zmluvné strany si Zmluvu a všetky Zmluvné dokumenty prečítali, všetky ich ustanovenia sú im jasné a 

zrozumiteľné, v celom rozsahu im porozumeli a súhlasia s nimi, na dôkaz čoho oprávnení zástupcovia oboch

Zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

  4. Zmeny všeobecných podmienok, špecifikácia účastníckej prípojky a ostatné dokumenty sú zverejňované

na  https://jdnet.net alebo https://jdservice.sk ako Dokumenty.

V Slovenskej Ľupči 01.02.2022

Prevzal:

 

Vyhotovil: Jaromír Dubšík - JD service

 

Podpis užívateľa Podpis, prečiatka
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