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Zmiuva o pripojení
uzavretá  podľa  §43,  zákona  č.  610/2003  zb.z.  o elektronických  komunikáciách  v znení neskorších  zmien a doplnení medzi
posk`/tovateľom: Andrea Porubská Q-NET,  Bojnice-Kúty  i663/37,  pošta  Prievidza 97101, IČO:  46 056  i22, zapísanom
v živnostenskom registri v Prievidzi, Číslo živnostenského registra:  340-312i4 (dálej len poskytovateD a užívateľom:
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Predmet zmluvy
Zmluvou  o  pripojení  sa  poskytovateľ  zaväzuje  užívateľovi  spn'stupnit'  Ô  poskytovat'    pripojenie  do  siete  intemet  a služby  s tým

súvisiace  a  uživateľ sa  zaväzuje  platlt'  poskytovateľovi  cenu  za  sprístupnenle  a  poskytovanle  týchto  služleb  podľä  platného  cenníka
poskytovateľa.  Užívateľ sa zaväzuje užívať túto službu výlučne v priestore v ktorom bude poskytovateľom zriadená pn'pojka.
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Zasielanje faktúr: Epapierová faktúra poštou          Dmailom:

Poznámka:

Cenník zariadení a príslušenstva
Zariadenje  na  pripojenie  5Ghz B89C Zariadenie na prip.  5Ghz (prenájom)       a l c/mes.

WifiRouter B19C Konzola štandard                                                 U  7 C

WifiRouter 2ant (150Mbps) D29C Konzola/stožiar na zákazku                           D

WifiRouter 3ant  (300Mbps) B39C i(ábel o,5o €/m                                               n

Wifi  USB  do  PC B15C l(oncovka o,50 €/ks                                       E

1.áto  zmluva  sa riadi  všeobecnými  obchodnÝmi  podiTiienkami  poskytovatera  na  poskytovanie  službv  internet,  ktoré  sa  zmluvné  stľanv zaväzujú  dodržiawť a sú  neoddeliternou  súčasťou
teĺto  zmluvy.  Všeobe.né  obchodné  podmienky,   rek]amačný  poriadok  a  aktuálny  platnv  cenník  za  zriadenie  @  poskvtovanle  sluzby  sÚ  zveľejneľié  na  webovej  stíánke  poskytovatera
\`Íwvr q-net sk.  Účastník  zároveň  svojlm  podpisom  potvTdzuje  oboznámenie  sa  so  všeobecnÝmi  obchodnými  podmienkami  poskľtovatera  a  zároveň  súhlasí,  aby  údaje  o  jeho  osobe  boli
spracovávané v zmysle pľedpbov o ochrane osobnÝch údajov v informačných svstémoch poskytovateía.  Užívateľ dáva poskytovateró`ri súhlas na poskytnutle osol)ných Údajcw tTetej strane v

pn'pade vyTrtáhania pohradávok.

Všetky uvedené sumy sú  konečné,  nie sme  p!at=:  DPH.
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podpis   užívat

Adresa:  Andrea  Porubská  Q-NET
Bojnice  -  Kúty  1663/37
pošta  Prievidza  97101

Mob.:  ti21918 527 017
E-mail:  Q-net@inmail.sk


