Verzia

Zmluva o pripojení
podľa § 44, zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
Predajné miesto

Číslo zmluvy (prideľuje zák. stredisko)

medzi

Kód kampane

Číslo zákazníka - variabilný symbol

(ďaľej len Poskytovateľ)

MIKOTEL, s.r.o.
Záborského 19
831 03 Bratislava

IČO 36372153
IČDPH SK2021001576

Zapísaná v Obchodnom registri OS I v BA, odd. Sro vložka č. 88560/B

DIČ 2021001576

Bankové spojenie Tatra banka, a.s. 2622715018/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2271 5018 / SWIFT: TATRSKBX

Tel.č. zákaznícky servis:

0948 209 014

Tel.č. servis, hlásenie porúch: 0903 503 282

a Užívateľom
Titul

Priezvisko / obchodné meno

Č.popisné

Meno / zastúpený

Adresa - Ulica

Bankové spojenie

Č. orientačné

Č. účtu / kód banky

Dátum narodenia / IČO / DIČ

Č. bytu

Tel. domov

Mesto / Obec
Tel. iný

PSČ
e-mail

Kontaktná adresa
Titul

Priezvisko / obchodné meno

Č.popisné

Meno / zastúpený

Adresa - Ulica

Č. orientačné

Dátum narodenia / IČO / DIČ

Č. bytu

Mesto / Obec

PSČ

Užívateľ - miesto inštalácie
Priezvisko / obchodné meno
Č.popisné

Meno / zastúpený

Adresa - Ulica

Bankové spojenie

Č. orientačné

Č. účtu / kód banky

Dátum narodenia / IČO / DIČ

Č. bytu

Tel. domov

Mesto / Obec
Tel. iný

PSČ
e-mail

Objednaná služba:

Variabilný symbol:
Dátum viazanosti služby DO:

Frekvencia platieb:
Spôsob platby: Bankový prevod
Dátum zriadenia služby:
Doplnkové zariadenia Poskytovateľa:
Výrobné číslo / číslo karty

CI / STB

Počet

Cena /ks

Cena spolu

Výrobné číslo / HFC MAC

Modem

Potvrdzujem údaje doplnené k poskytnutým zariadeniam.
Poznámky

podpis užívateľa

Užívateľ prehlasuje že:
a) sa zozná mil s obsahom Všeobecných pod mienok na poskytovanie s lužby retransmisie TV a R progra mov ( podľa objednaných s lužieb), berie na
vedomie, že sú súčasťou Zmluvy o pripojení, a zaväzuje sa ich dodržiavať,
b) sa zoznámil s platnou Tarifou Poskytovateľa, (Cenníkom), prevzal ju a berie ju na vedomie (podľa objednaných služieb),
c) v okamihu uzatvorenia tejto Zmluvy nie je dlžný Poskytovateľovi za ostatné služby poskytované mu Poskytovateľom,
d) bol oboznámený s možnou potrebou doplnkových zariadení pre príjem objednaných služieb,
e) využil pri uzatváraní tejto zmluvy kampaň, ak je jej kódové označenie uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že
sa oboznámil s Podmienkami kampane, boli mu odovzdané, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
f) že služba, prípojka TV Podbreziny mu bola odovzdaná bez vád a nedostatkov k dátumu uvedenom na tejto zmluve.
g)Táto zmluva v plnom rozsahu nahrádza prípadné predchádzajúce zmluvné vzťahy zmluvných strán.

za poskytovateľa

číslo a podpis obchodného zástupcu

podpis zákazníka / užívateľa

