
  
Ev. číslo zmluvy prevádzkovateľa: 

Z M L U V A
o  využívaní dátovej siete PMXnet, s.r.o.

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ:    PMXnet, s.r.o.

Zastúpený:       Erich Pauko

Adresa / Sídlo:    Hlavná 36, 980 01 Hnušťa

 Bank.spojenie:    2621056161 / 1100 – Tatra Banka

IČO:    36 629 880

DRČ:    SK 20 218 821 48

Výpis z obchod. registra:    0R Okresného súdu Banská Bystrica,  vložka č. 9678/S

Účastník:  Meno / Názov:   

Adresa:    

Zastúpený:   

Bank. spojenie:                           

IČO:                   

DRČ:                  

Výpis z obchod. registra:   

čl. 1
Predmet zmluvy

Využívanie telekomunikačných služieb dátovej siete PMXnet,s.r.o. v zmysle  " Všeobecných podmienok poskytovania 
telekomunikačnej služby dátovej siete PMXnet,s.r.o.".

čl. 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať "Všeobecné podmienky poskytovania telekomunikačnej služby dátovej 
siete  PMXnet,s.r.o."   (ďalej  len  podmienky),  ktoré  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy,  rovnako  ako 
Objednávka na zriadenie účastníckej prípojky.

2. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou samostatných dodatkov zmluvy, ktoré sa stanú jej 
neoddeliteľnou súčasťou.

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží účastník a jeden prevádzkovateľ.
4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú  s  viazanosťou 24 (slovom dvadsaťštyri)  mesiacov  odo dňa podpisu 

zmluvy. V prípade zrušenia zmluvy počas doby viazanosti, bude klientovi vystavená zmluvná pokuta vo výške 
paušálnej mesačnej platby násobenej počtom mesiacov odo dňa zrušenia zmluvy do konca lehoty viazanosti, 
nie však menej  99,58 € s DPH (2999,95 Sk s DPH). V ďalšom období  platia  podmienky výpovede podľa 
Všeobecných podmienok poskytovania telekomunikačnej služby dátovej siete PMXnet, s.r.o.. 

5. PMXnet, s. r. o. si vyhradzuje právo zrušenia zmluvy s účastníkom, ak si neplní svoje povinnosti vyplývajúce so 
Všeobecných pomienok. (napr.: ak účastník neuhradí viac ako 3 po sebe nasledujúce faktúry za služby.)

6. Technologické  zariadenie  je  účastníkovi  dátovej  siete  PMXnet,s.r.o.  zapožičané  a  zostáva  vlastníctvom 
spoločnosti PMXnet,s.r.o. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa nesmie byť premiestňované. Účastník je 
povinný  zabezpečiť  používanie  zariadenia  výlučne  v  súlade  so  Všeobecnými  podmienkami  poskytovania 
telekomunikačnej  služby  dátovej  siete  PMXnet,  s.r.o..  Po  zrušení  zmluvy  si  prevádzkovateľ  technologické 
zariadenia demontuje.

7. Účastník svojím podpisom dáva súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou PMXnet, s.r.o. podľa 
zákona č. 428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8. Účastník bol oboznámený s podmienkami a súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripajá svoj vlastnoručný podpis.

Miesto a dátum : ………………………… Miesto a dátum : ……………………………

 ........................…….……………………..                                   ................…………………………………….
     Za prevádzkovateľa :  E.Vicianová      Za účastníka :    



  
Prílohy: Všeobecné  podmienky  poskytovania  telekomunikačnej  služby  dátovej  siete  PMXnet,s.r.o.,  Objednávka 
internetu


