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Zmluva o poskytovaní služby INTERNET č. (čisio zmluvy slúži ako variabilný symbol)

uzatvorená v zmysle ustanovení§ 43 zákona č. 610 ! 2003 Z. Z. O elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami:

YellowNET, s.r.o., Dojč 335, 906 02 Dojč, IČO: 36 749 664, IČ DPH: SK2022339121. zapísaná v OR OS Trnava. oddiel Sro, vložka čislo 21454rr. Bankové spojenie: VÚB, a.s.,
číslo účtu v tvare IBAN: SK07 0200 0000 0022 7816 6653, TATRABANKA číslo účtu v tvare IBAN: SK26 1100 0000 0029 4245 9340 (ďalej len „poskytovate!"')

a nižšie uvedeným klientom:

Údaje o klientovi:

Titul/Meno a priezvisko Číslo OP
/IČO

Dátum nar./DIČ IČ DPH Telefón

Email

Adresa trvalého pobytu:

Ulica/Číslo Názov obce PSČ

Štát

Korešpondenčná adresa (adresa na ktorú bude zasielaná korešpondencia, pokiaľ je odlišná od adresy trvalého bydliska)

Ulica/Číslo Názov obce PSČ

Vyhlasujem, že sú mi známe Všeobecné podmienky spoločnosti YellowNET, s.r.o. pre Zmluvy o poskytovaní služby INTERNET, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce,
súhlasím s ich obsahom, ako aJ s tým, aby sa právny vzťah, predmetom ktorého je poskytnutie nižšie špecifikovaných úkonov a služieb, riadil ich jednotlivými ustanoveniami.
Zároveň vyhlasujem, že mi je známy spôsob určenia Odmeny Poskytovateľa za poskytnutie služby INTERNET, v zmysle tohto navrhu Zmluvy a Všeobecných zmluvných
podmienok spoločnosti YellowNET, s.r.o, pre Zmluvy o poskytovaní služby INTERNET. ktorému som porozumel a súhlasím s nim. Taktiež čestne vyhlasujem, že mnou uvedené
údaje v tomto návrhu Zmluvy sú pravdivé a úplne zodpovedajú skutkovému a právnemu stavu ku dňu podpisu tohto navrhu Zmluvy. S celým obsahom návrhu Zmluvy súhlasím, čo
potvrdzujem svojim podpisom.

Miesto poskytnutia služby

Ulica/Číslo Názov obce PSČ

Vchod/Poschodie

Špecifikácia typu poskytovanej služby:

Pripojenie do siete Internet v pásme*

'Kapacita pripojenia nie Je garantovaná' Z uvedených dôvodov zaručuje Poskytovate[ cieľovú časovu dostupnosť. nie,fak kapacitnú dostupnosť služby

Odmena poskytovateľa Dátum uzavretia

Zmluva uzatvorená O Na dobu neurčitú O Na dobu určitú do:

Forma fakturácie Q Elektronicky na e-mailovú adresu O Poštovou zásielkou na korešpondenčnú adresu Klienta

Poskytovateľ sa týmto zaväzuje včas, riadne a podľa dohodnutých podmienok splniť požiadavku Klienta na vyššie špecifikovanú službu.

Poskytovateľ: Klient:

v dňa

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY spoločnosti Yel!owNET s.r.o.
pre Zmluvy o poskytovaní služby INTERNET

či.:

1.1. Všeobecnézmluvné podmienkyspoločnostiYellowNet.s.r.o. pre Zmluvu o poskytovanís:~Z:! 
len .VZP") upravujú vzájomné právne vzťahy Klienta a spoločnostiYeHowNET s r o .ca ~- ~
v súlades platnýmprávnymporiadkom.

1.2. Tieto VZP platia na všetky právne vzťahy medzi Poskytovatefom a Klientom ooa.a' :s::·-::.:-.:.::_:·;;,.-_ ..ca
tie isté vzťahyneustanovujeinak

Všeobecnéustanovenia
Z.-n.-·,a - :_- _.:: : ::::.· .rc.a- ~:_::. ·.-::=·,::- a e x .e. zmluvný ekvivalent. uzavretá medzi
:=.:::,.-:·.:::-:-:- :;.- • -- :-:..::::::".:,::_-:s:':~_::·;:a.~:.:.e-:'",)·chz:niuvnýchpodmienok.
?·:-;·s7 - :: --:-- = - _ - - · ,-:: .~- =->:- 5 _.:~: ::.c J.3""'€ a ocplatne poskytované Poskytovateľom.

~~~-:~~ -~~::~~:\~::-~=-·:~~~-~:~ ~\-~:: =~; • -~t~~; ;ť :.~:~;~~~~~~~mp!~:~:~t/~ia~:~~:i·i.
::: .: : - .• c- ::,,:-:i:, -s:..::_.=-:~-.:-, ·_.:--:c: .::: -e =:s~_.::-.~te':.-,ávovyiadovat'Zmluvnúpokutuvo
.-_.'5•.s:- ·:--; i§ ::.: .se- -~-,;. .; ·_;·, -e :;:s•.!:=-.a:e':~ -,a-:,-: -.a::.:.-.., č.astca vzniknutúneuhradením
-r-a.r.e-e .-_.s~.~-_.:-:-"=.,:_· :E: :,:ca- e s ...i-:-:i acc a -,y:.- ::-2,-e-.~·0 náktadov
Dccetcc - :,:,:2-:..:• • _ :::- _·,-2 : :,:so:!:.:r.-a~·s..iJ:., '-i"'.""=.=r~.-= •.'.:-::- sa uzatvára na dobu určitú, a to na

Cl. II
Definovaniepojmov na účely VZP

2.1. Klient - fyzická osoba alebo právnická osoba. ktore; :: ...::_-.:::o==~-=--=:,:r~:-..:
Zmluvy o poskytovaní služby INTERNET. a.eoo oc-é ;E s -: .• :-..:- : .c.s-. :..-~--:; -e-e:
Zmluvy.

2.2. Poskytovateľ - obchodnáspoločnosťYeik>HNET s.' c s: s z c.- : : _
spoločnosťzapísanáv OR OS Tmava.occ:e: Ste v.ož ca : s : ; · ..:.:..:. -

2.3. Odmena - suma, ktorú Klient hradí :x,s>;1~o\a:e·:, z.a:.--;-.~=·-=·'='""-::- .. ....::::: \,-=.--:--.::- -cse-, :..: ce- _
a v dohodnutomčasovom interva'e šoecf<:·ra'"::: . se-c r-e :.- _·,7

CL!Il
Služhy a úkony pri pcskytcvanl intemehJ2.4. Služba - predstavuje o-ec-re: z.a„az.-.~,e~.: ,::~- ~ -a .:·-. se :_:•. eza <cs-. ,::·,::: .• -e-'>.' . =-·s~

špecifikácie uveder:e; .•. z'"'." ..rve a !"!7.r..: • :.=
2.5 Zmluvnästrana - zr. .v-e s-a-a :e·..: :-:_-.·, - •· e-. e ecc ::--.:,;.•.·::·•.:ii;e cccc-e ;.,-::~ .:.- _·,-,:;- :--:-?.:-'·
2.6 VZP-:€'.: .šecoec-e r- _,--=:·:c-e-.··, ::::'!•·,·.:,:!?·::.


