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      Zmluva o poskytovaní internetových služieb KOPANICENET.
Poskytovateľ: Číslo zmluvy:v.s.
KOPANICENET REF.ČÍSLO: 21303781 ..............*
RADOSLAV BARTOŠ - RDB IČO: 43682545
KOPANICE 875 DIČ: 1046219834
966 61 HODRUŠA- HÁMRE BAN. SPOJ:      VÚB: 2332745155 / 0200
TEL.               0903 174 328, 0948 219 378 IBAN SK8802000000002332745155 | BIC SUBASKBX

Účastník:                Vyplniť v prípade ak nie je totožná s adresou pripojenia.

Adresa pripojenia: Korenšpondečná adresa:

Firma : ...................................................... Firma: ...............................................................

Meno :* ...................................................... Meno: ...............................................................

Priezvisko :* ...................................................... Priezvisko: ...............................................................

Adresa :* ...................................................... Adresa: ...............................................................

PSČ/Obec :* ...................................................... PSČ/Obec: ...............................................................

Číslo o.p. :* ...................................................... IČO: .................................................

Mobil/Mail :* ............................................................................... DIČ: .................................................
Spôsob platby:* Na faktúru: Trvalý príkaz  :

Osobne na predajni - pokladničný blok                  :

Programy: Dátové obmedzenie    Maximálna rýchlosť ID        Cena celkom/ mesačne/€

HOME     neobmedzene 10240/2048 kbit/s 1 15,50 €

KLASIK     neobmedzene 20480/2048 kbit/s 2 22,50 €

PREMIUM     neobmedzene 30720/5120 kbit/s 3 26,00 €

víkend1      neobmedzene 10240/2048 kbit/s 4 10,50 €

víkend2     neobmedzene 30720/5120 kbit/s 5 13,50 €

Možnosť navýšenia UPLOADu o 1024 kbit/s. 6 3,00 €

Úhrada/€ Úhrada/€
Montážny balíček 1: Jednorázovo Mesačne
Inštalácia zariadenia 5G na príjem internetu 100,00 0,00

Wifi router inštalácia 30,00 0,00

Na úhradu celkom: 130,00 0,00

Podpis účastníka: ..................................................
Montážny balíček 2:
Inštalácia zariadenia 5G na príjem internetu 25,00 0,00

Wifi router inštalácia 10,00 0,00

Výpožička zariadenia 5G na príjem internetu 0,00 1,50

Výpožička 2,4 G zariadenia WIFI router 0,00 1,50

Na úhradu celkom: 35,00 3,00

Podpis účastníka: ..................................................
Montážny balíček 3:
Inštalácia zariadenia 5G na príjem internetu 1,00 0,00

Wifi router inštalácia 1,00 0,00

Výpožička zariadenia 5G na príjem internetu 0,00 2,50

Výpožička 2,4 G zariadenia WIFI router 0,00 2,50

Na úhradu celkom: 2,00 5,00

Zákazník môže mať len jeden balíček! Podpis účastníka: ..................................................



Hodiace sa zakrúžkuj 2/3

Individuálna montáž na požiadanie: Áno  -  Nie dohodou

                Akciová ponuka: €/mes ID
HOME 10240/2048 kbit/s 15,50 X 7

KLASIK 20480/2048 kbit/s 22,50 X 8

PREMIUM 30720/5120 kbit/s 25,50 7,50 9

Akciová cena programov platí počas prvých 3 mesiacov.
Presné špecifikácie nájdete na www.kopanicenet.sk.

MAC adresa zariadení pri inštalácií:*

5G .............................................. Dátum pripojenia:* ..............................

2,4G .............................................. Dátum ukončenia akcie:* ..............................

Ďalšie informácie pre demontáž zariadenia, platí pre balíčky 2 a 3:
Ukončenie služby internet je potrebné nahlásiť najmenej 15 dní vopred, telefonicky na číslo 0948 219 378,

nie SMS správou. Následne sa dohodne dátum a čas demontáže zariadenia.

Účastník umožní technikovi demontáž zariadenia v dohodnutom termíne a zároveň bude osobne pri demontáži

zariadenia. Ak účastník nebude môcť z akýchkoľvek dôvodov môcť sa zúčastniť demontáže zariadenia,    oznámi túto skutočnosť,

okamžite technikovi alebo zástupcovi RDB a následne sa dohodne na najbližšom novom termíne demontáže.

Všeobecné obchodné podmienky pre výpožičku a nájom telekomunikačných zariadení najdete na www.kopanicenet.sk

V prípade pozastavenia internetu bude naďale účtovaný poplatok za výpožičku a prenájom zariadení.

Dohodnutá odplata za  nevrátenie zariadenia 5G na príjem internetu do 14 dní od ukončenia služby internet: 100,00 €
Dohodnutá odplata za  nevrátenie zariadenia 2.4G WIFI router do 14 dní od ukončenia služby internet: 50,00 €
Poplatok za demontáž zariadenia je 25,00 €, tento poplatok je inkasovaný pri zhotovení internetového

pripojenia a bude vrátený účastníkovi po využívaní služby najmenej 12-tich mesiacov a ukončení služby.

Poplatok za demontáž zariadenia nebude vyplatený účastníkovi ak účastník zruší službu skôr ako po 12-tich mesiacoch.

Faktúru účastníkovi posielame len na mail nie poštou!

Poplatok za demontáž zariadenia, je vratný po 12-tich mesiacoch   ID
a ukončenia služby internet.* 25,00 € 10

Dátum ukončenia služby internet a demontáže zariadenia: ...........................
Poplatok za demontáž zariadenia vyplatený:*

MAC ADRESA ZARIADENÍ:* Meno: .............................................................

5G ............................................... Priezvisko: .............................................................

2,4G ............................................... Adresa: .............................................................

PSČ/Obec: .............................................................

Č.O.P.: .............................................................

........................................................................... .......................................................................................

Podpis platiteľa za Radoslav Bartoš - RDB Podpis príjemcu ( účastníka)

Svojím podpisom poskytovateľ potvrdzuje že prevzal od účastníka zariadenia ktoré mal na výpožičku.

Svojím podpisom účastník potvrdzuje že prevzal od poskytovateľa demontážny poplatok 25,00 €.



Ostatné informácie: 3/3
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú z možnosťou pozastavenia k 1. a 16.dňu v mesiaci.
Uvedené rýchlosti nie sú garantované 24 hodin denne a minimálna rýchlosť pripojenia je DOWNLOAD

5120kb/s UPLOAD 2048kb/s.

Internet je poskytovaný cez wifi pripojenie IEEE 802.11 a je zakončený u účastníka IEEE 802.3.

Programy víkend sú účastníkovi aktivované len v piatok od 0:00 hod. do nedele 24:00 hod.

Platba za vybraný program bude uhradená vždy do 20. dňa v mesiaci za ktorý je zároveň služba poskytovaná,

ak neni na faktúre uvedené inak.

Súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné podmienky poskytovania služieb a tarifa -  na www.kopanicenet.sk

alebo v sídle RDB. Cenník je platný od 1.5.2017.

Ako ISP KOPANICENET plní nariadenie 2015/2120 od 30.4.2016: najdete na www.kopanicenet.sk

Radoslav Bartoš-RDB, nie je platcom DPH. V prípade omeškania s úhradou faktúry si Radoslav Bartoš - RDB

vyhradzuje možnosť účtovať úrok z omeškaniav zmysle zákona 513/1991Zb. § 369 vo výške 0,025% z dĺžnej

čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Účastník prehlasuje, že:

a.) sa oboznámil s obsahom všeobecných podmienok služby KOPANICENET a bude ich dodržiavať

b.) sa oboznámil s platnou tarifou poskytovateľa a berie ju na vedomie

c.) svojím podpisom na zmluve potvrdzuje súhlas s podmienkami zmluvy

* Tieto polia sú povinné !!!

V Hodruši Hámroch, Servis centrum č.232 Dňa:* .......................................

Poskytovateľ: * ................................ Účastník:* .......................................

    kontakt:  Radoslav Bartoš –RDB ,Kopanice 875 , tel.  0948 219 378 , 0903 174 328,  bartos@kopanicenet.sk

                                                                                        www.kopanicenet.sk


