Turbonet SK s.r.o.
Šance 991, Moravské Lieskové 916 42
IČO: 45295620 DIČ: 2022985239
bankové spojenie - IBAN: SK92 8330 0000 0025 0168 2563

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Číslo zmluvy / Variabilný symbol:

 Účastník
súkromná fyzická osoba





fyzická osoba - podnikateľ

právnická osoba

Meno a priezvisko / firma:
Trvalé bydlisko / sídlo:

Ulica:

Obec:

Dátum narodenia/ IČ:

PSČ:

DIČ:

Číslo občianskeho preukazu :
Telefón:

E-mail:

Adresa prípojky : ( vyplniť iba v prípade ak je odlišná od trvalého bydliska alebo sídla) lebo adresa 2. prípojky
Ulice:

PSČ:

Obec:

( Ďalej len "účastník " ) uzatvára týmto Zmluvu o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ( ďalej len " zmluva " ) so spoločnosťou Turbonet SK s.r.o,
so sídlom Brunovce 51, 916 25, IČO: 46 365 516 , zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 31232/R ( ďalej len "
poskytovateľ " ) a to v nižšie uvedenom rozsahu a za nižšie uvených podmienok:

 Predmet zmluvy
TURBONET Internet a doplnkové služby podľa Cenníka:
Bezdrôtové pripojenie:

Optické
pripojenie:

Individuálne
pripojenie:

Nájomné:

 TURBO HOME 

 TURBO 100

 TURBO

 ÁNO  ÁNO

 TURBO FAST 

 NIE

Verejná IP
adresa:
 NIE

 TURBO PREMIO
Platba:
CELKOM MESAČNE: ________________€

mesačne (platba na začiatku obdobia)
trojmesačné predplatné
polročné predplatné
ročné predplatné

 Inštalované zariadenie, materiál
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Zapožičané zariadenie, sériové číslo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 IP adresa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Heslo do Wifi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Fakturácia a platobné podmienky
Faktúra:
Spôsob platby:

 doklad zasielať elektronickou poštou  vyhotovenie a zaslanie tlačeného vyúčtovania (poplatok 2 €)
 trvalým príkazom z banky

 fakturovať odo dňa

 v hotovosti

Tel: 0948 34 83 86

Email: info@turbonet.sk

Turbonet SK s.r.o.
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bankové spojenie - IBAN: SK92 8330 0000 0025 0168 2563

 Doba trvania zmluvného vzťahu
Zmluva je účinná odo dňa zahájenia poskytovania služby (deň aktivácie služby), pokiaľ nie je uvedené inak.
zmluva na dobu neurčitú
 zmluva na dobu určitú do

 Zmluva nadobúda účinnosť dňa

 Prihlásenie do zákazníckej sekcie - prihláste sa na webovej stránke zakaznik.turbonet.cz (zadávajte bez www)
Zákaznícke číslo:

Heslo:

 Ostatné dojednania
Účastník sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi aktivačný poplatok
€ s DPH.
Ceny uvedené priamo v texte tejto zmluvy zahŕňajú DPH, v zákonnej výške ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, pokiaľ nie je výslovne
uvedené inak.
Účastník prehlasuje, že:
a) sa zoznámil s obsahom Všeobecných podmienok služieb elektronických komunikácií. Tieto prijal a berie na vedomie, že sú
súčasťou tejto zmluvy a zaväzuje sa všeobecné podmienky dodržiavať. Všeobecné podmienky aj táto zmluva môžu byť
poskytovateľom menené postupom vo Všeobecných podmienkach uvedených v súlade s platnými právnymi predpismi,
b) udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
c) je oboznamený, že pri vypovedanie zmluvy uzatvorenej na dobu určitú zo strany účastníka vzniká poskytovateľovi nárok na úhradu
všetkých nákladov spojených s telekomunikačným zariadením, jeho inštaláciou, ktoré bolo účastníkovi poskytnuté za zvýhodnených
podmienok, súčasne na úhradu služieb zostávajúcich odo dňa uplynutí výpovednej doby do konca dohodnutej doby trvania zmluvy
d) sa zoznámil s aktuálne platným Cenníkom poskytovateľa,
e) mu bolo umožnené uzavretie zmluvy na dobu 12 mesiacov. Pri uzavretí zmluvy na dobu presahujúcu 12 mesiacov sa tak koná na
výslovnú žiadosť účastníka,
f) podpisom zmluvy vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na
internetových stránkach poskytovateľa www.turbonet.sk a k nahliadnutiu u technika
g) bol oboznámený s možnou potrebou doplnkových zariadení pre využívanie objednaných služieb.

Podpísané v

dňa

..................................................................
ÚČASTNÍK
(podpis účastníka alebo jeho oprávneného zástupcu, príp. pečiatka)

Tel: 0948 34 83 86

.....................................................................
Turbonet SK s.r.o.
(podpis oprávneného zástupcu poskytovateľa)

Email: info@turbonet.sk

