Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
Číslo zmluvy:

6656

Čl.1. Zmluvné strany
Poskytovateľ - Prenajímateľ a Nájomca - Účastník uzatvorili túto Zmluvu o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky za účelom prístupu
do siete internetu:

Poskytovateľ - Prenajímateľ
Adresa:
LEKOS s.r.o.
Nad Laborcom 48, 071 01 Michalovce
Prevádzkareň - Michalovská 2, 073 01 Sobrance
IČO: 36172332, IČ DPH: SK2020038757
Účet: 2519594756/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Tel./Fax:
0566982660
Mobil: 0907948008
E-mail: mail@lekosonline.sk

Účastník - Nájomca
Adresa:
Obec Podhoroď
Číslo domu 112
072 64 Podhoroď

Tel:
IČO:
DIČ:
ČOP:

056 6584077
00325635
2020752294

Čl.2. Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je pripojenie a prenájom telekomunikačnej linky patriacej Poskytovateľovi - Prenajímateľovi.
Čl.3. Trvanie Zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s tým, že zmluvnými stranami bola dohodnutá výpovedná doba
3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.

Čl.4. Výška nájomného
Cena za prenájom telekomunikačnej linky podľa programu DOTO PLUS je určená v Splátkovom kalendári, ktorý je súčasťou tejto Zmluvy.
Čl.5. Ostatné ustanovenia
Poskytovateľ' - Prenajímateľ' sa touto Zmluvou zaväzuje, vytvoriť prípojné miesto do telekomunikačnej siete pre
Účastníka - Nájomcu a následne mu prenajímať telekomunikačnú linku s kapacitou podľa zvoleného programu
počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Účastník - Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné za prenajatú telekomunikačnú linku počas celej doby trvania tejto Zmluvy v dohodnutej výške a dohodnutom termíne, podľa
Splátkového kalendára a dodržiavať Všeobecné podmienky, ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy.

Čl.6. Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden a nadobúda
účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné podmienky, Cenník služieb, Splátkový kalendár
a Preberací protokol. Ďalšie vzťahy zmluvných strán sú upravené v prílohe číslo 2 - Všeobecné podmienky.

Prílohy:

1. Všeobecné podmienky
2. Preberací protokol

Miesto uzavretia Zmluvy:

Sobrance

Dátum uzavretia Zmluvy:

14.2.2012

Ing. Lašandová Milena
Pečiatka a podpis Poskytovateľa - Prenajímateľa

Ing. Jaroslav Mihaľov
Pečiatka a podpis Účastníka - Nájomcu

