Zmluva o pripojení – služba Internet číslo:

Uzatvorená podľa obchodný zákonníka v znení neskorších predpisov a aktuálnych všeobecnych podmienok a aktuálneho cenníka (ďalej len „ Zmluva“)

Poskytovateľom:

IČO: 36648931
M.R.Štefánika 2587/7, Zvolen 960 01
DIČ:2022184747 IČDPH:SK2022184747 VUB Banka: 23 9141 9253
IBAN: SK47 0200 0000 0023 9141 9253
BIC : SUBASKBX

JUPO s.r.o.

Účastníkom:
Obchodné meno :

IČO :

Titl. Meno, Priezvisko :

DIČ :

Adresa (ulica, číslo) :

IČ DPH :

Mesto, PSČ :

Telefon :Š.Symbol
E-mail :

Iná adresa : (uvádza sa len ak je iná ako adresa poskytovania služby)
Táto adresa je :

Meno alebo obchodné meno:

Adresa (ulica, číslo) :

Mesto, PSČ :

Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ pripojenia vytvoriť pre účastníka prípojné miesto k verejnej telekomunikačnej sieti
prostredníctvom siete JUPO s.r.o. a počas trvania tejto zmluvy zabezpečiť Účastníkovi možnosť pripojenia na sieť internet a
účastník sa zaväzuje platiť za to poskytovateľovi pripojenia odplaty podľa tejto zmluvy.
Cena a technické údaje poskytovanej služby:
Názov služby :

Max. rýchlosti prístupu v kbps :

Mesačný paušál :

Mesačny paušal bez DPH

Poskytované od :

Spôsob pripojenia :

Fakt. obdobdobie :

Vytvoriť pripojenie typu PPPoE s názvom pripojenia 'Internet'

Vystavovanie faktury :

Doba trvania zmluvy: neurčitá s výpovednou lehotou 1 mesiac

Užívatelské meno :

Agregacia : 1:1 rychlosť može klesnuť na 1/2 z celkovej rychlosti

Užívatelské heslo :

jupo

Obchodné údaje:
Účastník sa zaväzuje využívať službu najmenej

mesiacov od začiatku poskytovania služby. V prípade nedodržania záväzku je

účastník povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške
Po uplynutí doby viazanosti odberateľ pokračuje vo využívaní služby, uvedená služba bude odberateľovi poskytovaná na dobu neurčitú.

účet IBAN: SK47 0200 0000 0023 9141 9253, variabilny symbol:

Konst.symbol: 0308

1.Objednávateľ – Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal konkrétne doplnkové zariadenia a bol pripojený do verejnej telekomunikačnej siete Internet dňom
podpisu tejto zmluvy.
2.Poskytovateľ-Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v cenníku (tarifa) z dôvodu preukázateľného zvýšenia nákladov spojených s poskytovaním služieb v sieti
Internet. Zmeny v cenníku je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi v dostatočnom predstihu (min. 30 dní pred plánovanou zmenou sadzby).
3.Prevádzkovateľ môže pozastaviť poskytovanie služby v prípade, že Užívateľ nemá riadne uhradené platby za poskytnuté služby za predchádzajúci kalendárny
mesiac.
4.Účastník vyhlasuje, že bol oboznámený so spôsobom pripojenia a prevádzky siete, ako aj s obsahom reklamačného poriadku a s cenníkom služieb poskytovaných
spoločnosťou JUPO s.r.o. .
5.Zmluva je v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po jednom vyhotovení zmluvy.
6.Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
7. Súčasťou zmluvy sú Všeobecné podmienky, ktoré vydala Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) spoločne s Poskytovateľom služby."
8.Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Ostatné údaje:
Kontaktné telefónne čísla:

webstránka: www jupo.eu.sk, mail: office@jupo.eu.sk

0905 377 999 (denne od 09:00 do 19:00)
POZNÁMKA:

Vo

Zvolene

dňa :

Poskytovateľ

Účastník

