Zmluva o posk\WQXWÈVOXŗby
]POXYDèÈVOR 14544231811
Uzatvorená poděa §44 zákona è. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi:

PoskytovatHě
VM Telecom, s.r.o., 3anenská 8, 811 3 Bratislava, IçO: 35 837 594, Iç D3+: 6K98, zapísaným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 6ro, Vloŗka èÈVOR % è. ú.:  zastúpená:
6LPRQ+DXf, konatHě

µèDVWQÈN
Obchodné meno:
IçO:

00305073

Ulica:

Hlavná

Obec:

Obec Slovenský Grob
DIç:

36ç:

Slovenský Grob

2020662248

90026

,ç'3+
çÈVOR

132

Štát:

Slovenská republika

E-mail:

Telefón:
Doba trvania zmluvy: neurèitá

Osoba oprávnená na podpísanie zmluvy:
Meno:

starosta
3ULHzvisko:

JUDr. Štefan

Gašparoviè

6OXŗED
NázoYVOXŗby:

Virtuálna ústredĥa VIPTel Cloud Basic

Zriaêovací poplatok (jednorázovo) : 50,00 €

'Dĥ   10,00 €

6SROX 60,00 €

0HVDèný poplatok:

20,00 €

'Dĥ   4,00 €

6SROX 24,00 €

Doba viazanosti:

24 mesiacov

=ÕèWRYDFLHREGRELH
3UYÄ]ÕèWRYDFLHREGRELHRGGĥDYPHVLDFLYNWRURPQDVWDOR]ULDGHQLHVOXŗE\SRGěDWHMWR]POXY\GRSRVOHGQÄKRGĥDNDOHQ
G¼UQHKRPHVLDFDYNWRURPQDVWDOR]ULDGHQLHVOXŗE\SRGěD tejto zmluvy
.DŗGÄêDOwLH]ÕèWRYDFLHREGRELHNDOHQG¼UQ\PHVLDF
Uzatvorená poděa §44 zákona è. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi:

1. µèDVWQÈN podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ŗe bez výhrad súhlasí s podmienkami poskytovania 6OXŗby tak, ako je to uvedené v tejto zmluve a všeobecných podmienkach Poskytovateěa na poskytovanie VOXŗby poděa tejto zmluvy. µèDVWQÈN zárovHĥ
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ŗe sa s všeobecnými podmienkami oboznámila porozumel ich obsahu. Presná ponuka je
predmetom akceptovanej cenovej ponuky alebo inak dohodnutou formou.
0HVDèný poplatok za poskytoYDQLHVOXŗby platnØYèDVHX]avretia zmluvy je uvedený v zmluve.
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4. µèDVWQÈN sa zaväzuje, ŗe po dobu viazanosti uvedenú v zmluve zmluvu nevypovie ani od zmluvy neodstúpi z iného dôvodu
ako z dôvodu porušenia povinností VSRORèQRVĿou VM Telecom, a ŗe sa nedopustí takého konania a ani nepripustí také konanie, na základe ktorého by VSRORèQRVWL VM Telecom vzniklo právo od zmluvy RGVWÕSLĿ alebo právo zmluvu vypovHGDĿ z dôvodu porušenia povinností µèDVWQÈkom. V prípade porušenia záväzku poděa predchádzajúcej vety je µèDVWQÈN povinný XKUDGLĿ
VSRORèQRVWL VM Telecom zmluvnú pokutu vo výške VÕèWX všetkých PHVDèných poplatkov za obdobie od skRQèHQLD Zmluvy poděa
tohto odseku Dŗ do uplynutia pôvodne dohodnutej doby viazanosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká VSRORèQRVWL VM Telecom právo poŗDGoYDĿQ¼KUDGXwkody, ktorá jej porušením povinnosti vznikla v rozsahu presahujúcom sumu zmluvnej pokuty.
5. Doba viazanosti uvedená v zmluve sa v prípade, ŗe VSRORèQRVĿ VM Telecom v súlade s èO¼Qkom VIII všeobecných podmienok
preruší alebo obmedzí poskytovanie VOXŗby, automaticky SUHGėŗL o dobu SRèDV ktorej bolo poskytovanie VOXŗby prerušené alebo
obmedzené.
6. VM Telecom bude µèDVWQÈkovi ]DVLHODĿ faktúry a inú komunikáciu na kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová
adresa resp. obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, e-mailová adresa) uvedené v zmluve alebo na iné kontaktné údaje oznáPHQÄµèDVWQÈkom najmenej 7 dní vopred.
7. Zmeny a doplnky k tejto zmluve moŗQR URELĿ len písomnou formou, prièom za písomnú formu sa pre ÕèHO\ zmluvného vzĿDKX
vŗdy povaŗuje aj e-mailová komunikácia bez ]DUXèHQÄKR elektronického podpisu, zmeny zmluvy je teda moŗQÄ GRKRGQÕĿ aj
prostredníctvom e-mailu. Spôsob a podmienky zmeny všeobecných podmienok a Cenníka sú uvedené vo všeobecných podmienkach.
8. Táto zmluva nadobúda SODWQRVĿ a ÕèLQQRVĿ GĥRP jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky tejto zmluvy,
ak nie je uvedené inak, môŗu b\Ŀ urobené vØOXèQH písomne. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch zhodných exemplároch, prièom
po podpise zmluv\REGUŗÈNDŗdá zmluvná strana jeden exemplár.
9. PoskytovatHě je povinný ]DèDĿ poskytoYDĿ VOXŗEX upravenú touto zmluvou do 10 pracovných dní od GRUXèHQLD všetkých
potrebných informácií pre nastavHQLHVOXŗb\DQDGREXGQXWLDSODWQRVWLDÕèLQQRVWLtejto zmluvy.

Miesto a dátum:

Obec Slovenský Grob, Úèastník
JUDr. Štefan Gašparoviè, starosta

Miesto a dátum:

VM Telecom, s.r.o., PoskytovatHě
zastúpená Simon Hauf, konatHě
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