                         Zmluva o pripojení do dátovej siete číslo: 102157
                           uzatvorená v zmysle zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
        Typ pripojenia: Zdieľaný (NET30)
        I.
Zmluvné strany
Meno priezvisko
Karpatská X
974 11 Banská Bystrica


Poskytovateľ
obchodný názov:
Ivan Lörinčík – KIKLOP
sídlo:
Javornícka 15, 974 11 Banská Bystrica
IČO:
41784634
DIČ:
1075546758




bankové spojenie:
2626783448/1100  Tatra Banka, a.s.
telefón:
0907 485 507
e-mail:
lorincik3@centrum.sk

Nastavenie prípojky
IP adresa:
192.168.xxx.xxx
DNS1:
192.168.xxx.xxx
DNS2:
192.168.xxx.xxx
Brána:
192.168.xxx.xxx

Užívateľ
meno/názov:
Meno priezvisko
adresa pripojenia:
Karpatská X, 974 11 Banská Bystrica
fakturačná adresa:
Karpatská X, 974 11 Banská Bystrica
bankové spojenie:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

telefón:
Tel. číslo
e-mail:
-
Poskytovateľ a Užívateľ uzatvárajú medzi sebou túto zmluvu o pripojení do dátovej siete          (ďalej len ako "Zmluva"). 
II.
Predmet Zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Užívateľovi pripojenie do dátovej siete počas trvania zmluvy , za nasledovných podmienok:
Kapacita pripojenia: 200 Mbps, zdieľaných
Charakter pripojenia: Bez dátového a časového obmedzenia, s právom Poskytovateľa uplatňovať rýchlostné a prístupové obmedzenia za účelom efektívneho využívania zdieľanej kapacity.
Účastnícke rozhranie: ethernet (bežná sieťová karta počítača)
Typ služby: Zdieľaný (FibreLan)
Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi cenu za sprostredkovanie dohodnutej služby, vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených touto Zmluvou a Obchodnými podmienkami spoločnosti Ivan Lörinčík - KIKLOP

III.
Doba trvania a výpoveď Zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
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 § 44 zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách.
IV.
Cena odplaty predmetu Zmluvy
Cena za predmet Zmluvy je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán mesačne vo výške 11.62 €.(350 Sk) Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ bude platiť cenu uvedenú v odstavci č. i. tohto článku do 10. dňa kalendárneho mesiaca v ktorom sa poskytovanie služby uskutočňuje, prevodným príkazom na bankový účet Poskytovateľa uvedený v článku I. tejto Zmluvy.
Cenu služieb vyúčtuje Poskytovateľ Užívateľovi splátkovým kalendárom. Jednotlivé splátky sú splatné do dátumu splatnosti uvedeného na splátkovom kalendári.
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.
Oznamovanie a odstraňovanie porúch
Vznik porúch, alebo nedostatočnú kvalitu poskytovanej služby musí Užívateľ nahlásiť Poskytovateľovi na telefónne číslo: 0907 485 507 v pracovných dňoch a v čase od 9:00 do 17:00. 
Poskytovateľ je povinný poruchu odstrániť do 48 hodín od jej nahlásenia. Pri nedodržaní uvedenej lehoty sa Užívateľ môže domáhať zľavy v alikvotnej čiastke z mesačnej platby za obdobie počas ktorého nebude Užívateľovi predmet zmluvy poskytovaný, po uplynutí 48 hodinovej lehoty od nahlásenia poruchy.
V prípade plánovanej odstávky je Poskytovateľ povinný ju nahlásiť Užívateľovi na lokálnom informačnom serveri, (http://192.168.204.204) alebo www.sasnet.sk najneskôr 2 hodiny pred jej začatím.
VI.
Všeobecné ustanovenia 
Užívateľ bol poučený o technológii, ktorou mu je služba poskytovaná a je si vedomý súvislosti kvality služby s použitou technológiou.
	Zmeny všeobecných podmienok, špecifikácia účastníckej prípojky a ďalšie technické informácie sú zverejňované na web-stránkach www.sasnet.sk" www.sasnet.sk.

	VII.
Záverečné ustanovenia

	Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami v zmysle zákona
	 351/2011 o elektronických komunikáciách.
	Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami Zmluvy podpísanými oboma zmluvnými stranami.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis Zmluvy obdrží Užívateľ a jeden rovnopis Zmluvy obdrží Poskytovateľ.
Zmluvné strany si Zmluvu a všetky Zmluvné dokumenty prečítali, v celom rozsahu im porozumeli a súhlasia s nimi, na dôkaz čoho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Lehota prvého pripojenia

V Banskej Bystrici dňa: 15.12.2009 
Ivan Lörinčík - KIKLOP
podpis, pečiatka ......................................................................


za Poskytovateľa
Meno priezvisko 
podpis, pečiatka .....................................................................
za Užívateľa

