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Zmluva o poskvtovaní telekomunikačn\·ch služieb prístupu do siete internet 

Z~IT.CYA ČÍSLO: 7947 

ŠlVlNET s.r.o .. L.N.Tolstého 1823,07901 Vel'ké Kapušan}. IČO: 36617792, !Č DPH SK2022209167, DIČ 2022209167 

Telefón/HOT LINE: 0918 838 142, www.sivinet.sk. shineMi'shinet.sk, bankový účet: 0552495427/0900, banka: SLSP 
Na jednej strane 

2.Účastník služby ŠIVINET 

Meno. priezvisko(aJebo obchodné meno): Obec Vojany MŠ 

Ulica: Vojany č. 72 Telefón: 0566395n-+ OP: 

E-mail: Mesto: Vojany PSČ: 076 72 

IČO: 332127 DIČ: IČ DPH; 

štatutárny orgán (vyplňuje len právnická osoba) •: 

Meno, pdezvisko: 
Na druheJ strane 

Poskytovatel' a účastník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 43 zák. č. 610/2003 Z.z. v platnom znení (Zákona o 
telekomunikáciách) túto zmluvu o pripojení a poskytovaní telekomunikačných služieb prístupu do siete internet. 

Predmet zmluvy 

Poskytovanie prístupu na Internet prostredníctvom ethernet pripojenia v zmysle Všeobecných podmienok siete ŠIVlNET. 
Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť prípojku podľa špecifikácie ethernet prípojky. Používate!' sa zaväzuje platiť cenu za zriadenie a 
poskytovanie služieb Internetu podl'a platnej Tarify. 

Doba uzatvorenia zmluvy, doba viazanosti, podmienky 

Doba viazanosti Trvanie zmli!YY Podmienky 

12 mes iacov Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú 
Uvedené vo Všeobecných podmienkach 
pripojenia, dodatkoch a objednávke. 

Miesto pripojenia 

Miesto pripojenia Názov siete Typ pripojenia 

Vojany č. 72,076 72, Vojany ŠIVINET WTFI 

Platobné údaje 

Bankový úcet Konštantný symbol Variabilný symbol Fakturované od 

0552495427/0900 0308 7947 1.4.2010 

Záverečné ustanovenia 

Prevádzkovatel'om siete je ŠIVINET s.r.o. Účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom 
systéme prevádzkovatel'a. Pripojenie je prevedené prostredníctvom bezdrô tovej , optickej alebo metalickej siete ŠIVTNET. Na každú 
uzavretú zmluvu prevádzkovate!' pridelí jedno "meno" a "heslo" pre pripojenie do internetu, alebo jednu MAC adresu pre prihlásenie 
prihlásenie do internetu. Súhlas majiteľa nehnuteľnosti je nutnou podmienkou pre inštaláciu zariadenia. V prípade uzavretia zm luvy s 
časovou viazanosťou na užívanie služby, sa užívate!' zaväzuje odoberať službu počas celej doby viazanosti uvedenej vyššie. Uživatel' 
prehlasuje, že všetky údaje sú pravdivé, ďalej prehlasuje, že bol zomárnený so Všeobecnými obchodnými podmienkami služby 
ŠI VIN ET a že s nimi súhlasí. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky a tarifa. Táto zmluva je pre obe strany 
záväzná a je vyhotovená v dvoch kópiách z ktorých má každá rovnakú platnosť. 

Podpisy zmluvných strán 

Za prevádzkov~~~/~JRifT S • ,. 

L-~ Tr,· ·r: ·• ·; 
IC'f'J ~~;:- ,r,~ 

Podpis: ...... . . : ... : . ...... ·: . ~ .... · .. _,._ . . 
Dátum: 15.3.2010 

t' 



. platná od 01.012.2009 
Dodatok k zmluve č. 7947 

nlený mesačný program 

.ariťa ' cena bez DPH 
0:;., 

cena s DPH ,, 
R- Basic SG 9.96 EUR 11.85 EUR 

Prístupové údaje 

Cenník mesačných programov 

Cena SK Max. rýchlost' ., .Eú~,·<c ' •" M,e,sa,~nt prograro 
l> ,, ; .. .,, downlo~uJ/upload .. · , ciT.:y !; H!;" 

Basic LAN/SG 9,96€ 768kbitl256kbit l GB l 256kbit 
Medium LAN/SG 14,94 € 3 Mbi t/1 Mbi t l GB l 256kbit 

PlusLANISG 19,92€ 5,5Mbit/1,5Mbit 1,5 GB l 512kbit 
OptoTop 24,90 € 7,7Mbit/2Mbit 2 GB l 512kbit 
Basic 2G 9,96 € 768kbit/128kbit l GB l 256kbit 
Plus 2G 19,92 € 1,5Mbit/256kbit 1,5 GB /256kbit 

Ceny sú bez DPH. Pre fyzicke osoby Je zľava 19% z mesačného paušálu. FUP- dáta uvadzané za 24hod. 

Cenník služieb 

Názôv '"' '' Cena složb.y 
aktivácia služby Internet ŠiViNet (v prípade vlastných WiFi zariadení) 33,19 EUR 
zmena programu z nižšieho na vyšší OEUR 
zmena programu z vyššieho na nižší 16,60 EUR 
zmena bydliskalpremiestnenie prípojky (v prípade rovnakého typu prípojky) 16,60 EUR 
Administratívné;\ zmena 6,64 EUR 
servis u zákazníka 13,28 EUR/hod. 
znovupripojenie, po odpojení na základe žiadosti 6,64 EUR 
porušenie zmluvných podmienok, nedovolené zdieľanie internetu 33,19 EUR 
reinštalácia PC 26,56 EUR 
Ceny sú bez DPH. Pre fyztcké osoby Je zľava 19% z mesačného paušálu. 

Cena zriaďovacieho nákladu sa stanovuje na základe aktuálnych cien materiálu použitého pri zriaďovaní internetovej prípojky. 

FUP -politika spravodlivého zdieľan ia pásma medzi zákazníkmi 
FUP upravuje rýchlosť využívania fiat služieb tak, aby dochádzalo k rovnomernejšiemu využívaniu dostupnej kapacity prenosovej s iete operátora všetkými 
zákazníkmi a tak sa zamedzilo zhoršeniu arametrov kva li služb jedného zákazníka v ros ech druh· ch. 
Pri zmene mesačného paušálu je účastník povinný s firmou ŠIVINET s ro. podpísať nov)• dodatok, v ktorom sa špec ifikuje mesačný program a podmienky 

Firma ŠIVINET s.r.o. si vymedzuje právo na zmenu platnej Tarify vydaním novej a to jednostranne. Zákazník bude informovaný o zmenách platnej Tarify v 
nasl ed u· ú ce· faktúre. 

Podpisy zmluvných strán 

Za prevádzkovat~_jJJ,!,žb:y, ŠIVIN.ET 

'~~11 S/fii NET s.r.o. 
l N .lol~:r'1n i32j 
1t0 .3~~~ ~~"l[!/ 

Podpis: ......... ~ . ::r·: : .. '. '. ;:r.L sl ... ... . 
Dátum: 15.3.2010 

. ' VJ ;.lJ~ary 

... ~n~.t!O~J167 
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Za užívateľa služby ŠIVINET 

Táto tarifa bola vydaná finnou ŠIVINETs.r.o., adresa sídla: L N.Tolstého 1823,079 Ol Vel'ké Kapušany,, ,....,"""""~' 
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