


Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov 

Doba určitá 

D áno mesiacov □ nie

□ 
Súhlasím so zverejnením svojich údajov a Poskytovateľom prideleného telefónneho čísla v telefónnom zozname 
Poskytovateľa, prípadne iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú telefónne zoznamy alebo poskytujú 
verejné informačné služby o telefónnych číslach. 

O Odmietam použitie mojich kontaktných informácií na doručenie elektronickej pošty, a to najmä adresy
elektronickej pošty a telefónneho čísla, na účely zasielania marketingových ponúk Poskytovateľa. 

O 
Nesúhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku ako aj na
iné marketingové účely (najmä na účely telemarketingu). 

Typ výpisu Spôsob platby 

0 neheslovaná elektronická faktúra D bankový prevod

OD zaheslovaná elektronická faktúra D inkaso SEPA 4)

doručenie faktúry na poštovú adresu uvedenú 

Užívateľom [8J lehota pripojenia do 30 dní 

O SMS notifikácia 3)

Obdobie platby 5) 
mesačná platba 

Začiatok Obdobia platby (určuje Poskytovateľ) 

11. deň v mesiaci

Pridelené telefónne číslo 

Úhrada za poskytované služby 
Pri bezhotovostných úhradách poukazujte platby na účet číslo: IBAN: SK44 1100 0000 0026 2553 0334, konštantný 
symbol: 0308 -

11
platby za služby". Pri každej úhrade vždy uvádzajte Váš variabilný symbol, ktorým je číslo Vašej zmluvy. 

Vyhlásenie užívateľa 

a) beriem na vedomie, že súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (ďalej len .Zmluva") sú aj Všeobecné
podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb, pre podnikateľov (ďalej
len „Podmienky"), platná Tarifa Poskytovateľa, Špecifikácia služieb, Podmienky používania audiovizuálnych mediálnych
služieb na požiadanie, Zásady ochrany súkromia, Podmienky kampane, Technické podmienky poskytovania služby
prístupu do siete internet pre produkt UPC Business internet, s obsahom uvedených dokumentov som sa oboznámil(a) a
bez výhrad s ním súhlasím;

b) uhradím zmluvnú pokutu podľa Tarify, ak nevrátim prenajaté alebo vypožičané Prijímacie zariadenie včas a v
poriadku;

c) beriem na vedomie, že ako Užívateľ podľa tejto Zmluvy mám postavenie právnickej osoby, alebo fyzickej osoby -
podnikateľa a Poskytovateľ účtuje ceny za objednané služby na každom Koncovom bode samostatne;

d) Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, pokiaľ v Podmienkach kampane nie je uvedené inak, pričom podmienky
zmluvného vzťahu, zmeny a ukončenia sú podrobne upravené v Podmienkach. Táto Zmluva nadobúda platnosť a
účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami;

e) svojím vlastnoručným podpisom nižšie potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s obsahom dokumentov uvedených v
týchto Vyhláseniach Užívateľa na tejto Zmluve, bez výhrad s nimi súhlasím a záväzky z nich vyplývajúce budem riadne
plniť.

s �c!Miiajs>IIJlžlätlilf!l 
Sabinovská 16 

820 05 Bratislava 
IČO: 35 949 473 
DIČ: 2022045894 G) 

Martin Miller, 
MDSK 

miesto a dátum 

1 nepovinné údaje 2 dostupnosť jednotlivých rozsahov Služby závisí od lokality, v ktorej Poskytovateľ poskytuje Službu 
3 neplatí pre Užívateľov služby UPC Telefón 4 len na základe mandátu podpísaného u inkasanta, t.j. Poskytovateľa 

a to po overení totožnosti Užívateľa, ktorý mandát udeľuje 5 pri službe UPC Telefón vždy obdobie platby len 1 M 
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Bvslnus 

Ceny sú uvedené mesačne a vrátane 20% DPH. 

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane 
Doba viazanosti: 12 mesiacov od začiatku poskytovania služieb 

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov, po uplynutí ktorej sa táto automaticky predlžuje o 
rovnakú dobu a to za rovnakých podmienok, pokiaľ nám najneskôr mesiac pred uplynutím doby určitej 
Účastník nedoručí písomnú výpoveď. Zmluvu alebo jej jednotlivú službu je možné aj pred uplynutím 
doby určitej vypovedať s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá beží od prvého dňa nasledujúceho 
mesiaca po jej doručení. V prípade ukončenia zmluvy alebo jednotlivej služby pred uplynutím doby 
určitej vznikne Účastníkovi povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 15 EUR za každý celý 
kalendárny mesiac do uplynutia doby určitej. 

Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry. 

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Office Internet 1/2019, Tarify UPC Business 
Telefón č. 3/2019, Tarify Office Televízia č. 1/2018 a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb 
č. 1/2019. 

Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, Tarifou 
Office internet č. 1/2019, Tarifou UPC Business Telefón č. 3/2019, Tarifou Office Televízia č. 1/2018 
a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb č. 1/2019. 

Číslo zmluvy: 8817200

Podpis Užívateľa: 

Bratislavská integro·,aná do ava, a.s.

Sabinovsl<a 16 

820 05 Bratislava 

IČO: 35 949 473 

DIČ: 2022045894 G)
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Miesto a dátum: -:-
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Vyhlásenie Užívateľa 
potvrdzujem prevzatie vyššie špecifikovaných odovzdaných zariadení a zmluvných dokumentov; 

spfňam vyššie uvedené kritériá stanovené pre účastnícky rozvod, oboznámil som sa s nastavením počítača a beriem na 
vedomie, že zmena operačného systému, nastavenia protokolu TCP/IP, sieťovej karty a nastavenia poštového klienta 
bez súhlasu Poskytovateľa môže spôsobiť nefunkčnosť pripojenia a jej prípadný servisný zásah bude posudzovaný ako 
platený servis; 

sp[ňam odporúčané minimálne požiadavky na počítač podľa Tarify UPC Fiber Power internet; 

v prípade, ak som sa rozhodol pre Self install balík, potvrdzujem jeho prijatie a beriem na vedomie, že v prípade 
neúspešnej inštalácie budem znášať všetky náklady na vykonanie dodatočnej odbornej inštalácie objednanej 
služby 3); 

beriem na vedomie a súhlasím s podmienkou, že ak som pri výmene pôvodného zariadenia za Self install balík 
podľa tohto Odovzdávacieho protokolu neodovzdal/a/ Poskytovateľovi funkčné a nepoškodené (s prihliadnutím na 
bežné opotrebenie) pôvodné zariadenie, urobím tak do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní po prevzatí Self install 
balíka, inak je Poskytovateľ oprávnený na moju ťarchu účtovať ceny za používanie tohto pôvodného zariadenia a to 
až do dňa jeho vrátenia Poskytovateľovi; 

všetky údaje doplnené do tohto Odovzdávacieho protokolu sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti. 

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Sabinovská 16 
820 05 Bratislava
IČO: 35 949 473 
DIČ: 2022045894 (D 
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Martin Miller, 
MDSK 
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upc broadband slovakia, s.r.o. 
ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
T +421 (0)2 594 22 222 F +421 (0)2 594 22 200 

PROTOKOL O ZRIADENÍ / OPRAVE KONCOVÉHO BODU 

Montážna firma 

Užívateľ 

Variabilný symbol / Číslo zmluvy 

Miesto inštalácie 

Ulica 

Mesto 

Objekt: 

Služba 

.7p//;ť0{ r, t/4' 

;z;/1 

0 IBV - Rodinný dom 

Číslo objednávky 1D adresy 

/ 1 ', .., ) 

Meno a Priezvisko / Názov právnickej osoby 
,,.. 

,.,,.,,. , '-· F ,,.._n / ,;,-� . r � ,� .tJ ,_ 1--

Číslo domu Poschodie 
-

,., 

Telefón domov Mobilný telefón 

D KBV - Bytová výstavba Spätný smer ,D áno 

• 
<;0 y_< 

/ / ,,, ({. 

Číslo bytu 
/ ... 

D nie 

D Základný súbor O Rozšírený súbor D UPC Digital D Internet □ UPC Telefón O Zmena služby

Potvrdzujem, že dňa ...................................... mi boli prevedené nasledovné úkony: 
Úkony sú spoplatnené podľa platnej Tarify a internej Tarify Poskytovateľa 

□ 

□ 

□ 

□ 

Oprava siete u Užívateľa V prípade žiadosti o poskytovanie Služby 

Oprava rozvodu siete (celá prípojka, EKS pred bytom, Stupačka) □
prostredníctvom vlastného rozvodu Užívateľa,
Poskytovateľ negarantuje kvalitu Služby na Koncovom
bode

Zriadenie Koncového bodu v už zakáblovanom objekte 
Zriadenie / Oživenie Koncového bodu v objekte individuálnej a 
novej bytovej výstavby 
Zriadenie 2. Koncového bodu 
Zriadenie ďalších ....... Koncových bodov 

□ 

□ 

□ 

□ 

Inštalácia Káblového modemu

Inštalácia Digitálneho prijímača

Servisný výjazd technika

Neúčtovať žiadny poplatok
□ 

□ 

□ Pripojenie na sieť a merania úrovne signálu na koncovom bode

Analog ., ...... : ........... dB 

Použitý materiál 

6 dB koax. Kábel 
12 dB koax. Kábel 
konektor (typ) ŕ ,. dJ. , ,j;:, 

Rozbočovač / ,,-�{; > 

Odbočovač 
spojka na koax. Kábel ,. ,t-

Poznámky: 

Os Rx 

..................... ks 

..... E .. ::L .... ks 
\.J � 

...... ::!r. -:1... .. .. ks 
r r 

.,., .... � ........... ks 

..................... ks 
„J ............... ks 

................... dB USTx 

účastnícky kábel 
dátová zásuvka Koncového bodu 
ochranný kryt 
PVC lišta 
ICE / F redukcie � / 

/ f ,.-" 

ratislavská integrovaná doprava, a.s. 
Sabinovská 16 

................... dB 

..................... m 
.... ::77! ........... ks 
.... � ........... ks 
..................... ks 
......... ;.? ........ ks 
..................... ks 
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