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\\ Zmluva

\\ _]LJHD o poskytovaní telekomunikačných služieb
trssur*wrv.\

Ev. číslo zmluvy 056/2016/P0
]. Poskytovateľ

Obchodné meno: JUKO s.r.o. Prešov
Sídlo (adresa); Slovenská 65. 080 01 Prešov

|čo: 31 656 536, DIČ: 2020522185. [Čo DPH: SK2020522I85
Bankové spojenie: ČSOB pobočka Prešov. či ú.: 313782023/7500
Oprávnený zástupca: lng. Ľubomír Vaško. funkcia: konatel" spoločnosti
(ďalej aj ,„poskytovatel“)

2. Užívateľ

Meno a priezvisko:
Obchodné meno: Obec Boliarov
Bydlisko/sídlo: Boliarov25

Adresa pre zasielanie faktúr: Boliarov 25, 044 47
Dátum narodenia/IČO: 00323993 DIČ: 202l235843

'l'elefón:

E-mail:
Oprávnený zástupca:
Bankové spojenie:

Zápis OR/ŽR:

Adresa miesta inštalácie: Boliarov 25

E-mail pre zasielanie faktúr*:

*Uvedením e-mailu užívateľ súhlasí so msielanim elektronických faktúr namiesto papierových faktúr a súhlasí so zasielaním marketingových
materialov od spoločnosti JUKO sro Prešov na danú adresu
(ďalej aj _.užívatel“)

4.

3. Služba

Uživatel" súhlasí s umiestnením telekomunikačných zariadeni firmy JUKO s.r.o. Prešov na svojej nehnuteľnosti na adrese
Boliarov 25. Tieto zariadenia budú využívané pre potreby užívateľa aj poskytovateľa.
Uživatel" sa zaväzuje:
— strpiet' tieto zariadenia na svojej nehnuteľnosti počas celého trvania zmluvného vzťahu a zabezpečí ich nepretržite napájanie

eli prúdom
- dbat" o to_ aby nedošlo k ich poškodeniu neodbornou manipuláciou. krádežou. alebo iným poškodením. ktorému sa dalo

zabranit"
- umožniť poskytovatel'ovi prístup k týmto zariadeniam za účelom údržby a opravy
- prehrat" hmotnú zodpovednost" za celú hodnotu zariadení

Poskytovateľ sa zaväzuje:
- zabezpečiť funkčnosť zariadení pre potreby užívateľa
- poskytovať prístup k internetu bez poplatku
- bezplatný servis a údržbu pripojenia k internetu pre prípojné zariadenia vo vlastníctve uživateľa

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú Vypovodaná zo strany užívateľa môže byt'" najskôr pojednom roku odjej podpisur
s výpovednou lehotou 6mesiacov Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom
bola písomná výpoveď doručená poskytovateľovi.

Fakturácia

Spôsob doručenia faktúry: , Ej Poštou ']e-mailom

Fakturačné obdobie: E Mesačne E] štvrťročne [] polročne |:, lnak:
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Predmetom Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb (ďalej aj ..Zmluva")jc záväzok poskytovateľa poskytovat" užívateľovi
telekomunikačné služby podľa podmienok stanovených v prílohách. ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a záväzok uživateľa za
tieto služby zaplatit" úhradu včas a v dohodnutej výške. Prilohy:

a) príloha ..Všcobccnč zmluvné obchodné podmienky poskytovania telekomunikačných služieb".
b) príloha „Cenník telekomunikačných služieb spoločnosti JUKO s. r. 0. Prešov“.

Náležitosti výslovne neuvedené v Zmluve sú upravene vo Všeobecných zmluvných obchodných podmienkach poskytovania
telekomunikačnýeh služieb v zmysle zákona č. 3SI/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V pripade. že Zmluva. ktorej predmetom je poskytovanie Služby. je uzatvorená na dobu určitú. resp. s dobou viazanosti a počas trvania
tejto doby dôjde k zániku Zmluvy z dôvodu na strane Užívateľa. je Uživatel" povinný zaplatit" zmluvnú pokutu vo výške 350 € (bez
DPH). Túto zmluvnú pokutu má poskytovateľ právo účtovať aj vtedy. ak je uživateľ v omeškaní s úhradami ťaktúr viac ako 3 mesiace.
Uživatel" berie na vedomie a súhlasí s tým. že viazanosť (doba určitá) začína plynúť od nadobudnutia platnosti Zmluvy. Zmluva
nadobúda platnost" a účinnost" dňom podpisu zmluvy. týmto nie sú dotknuté podmienky uvedené vo Všeobecných zmluvných
obchodných podmienkach v článku 9 (Doba platnosti zmluvy ajej ukončenie).
Poskytovateľ umožní uživateľovi ukončit" zmluvný vzťah bez sankcií počas prvých 14 dni (ďalej skúšobná doba) od podpisu zmluvy
a realizácie prípojky. Výpoveďjc nutné uskutočnil" pisomne a musí být" poskytovateľovi doručená do uplynutia skúšobnej doby.
V pripade ukončenia zmluvného vzťahu pred uplynutím doby viazanosti alebo počas skúšobnej dobyjc uživatel" povinný vyplatiť
poskytovatel'ovi plnú cenu za telekomunikačné zariadenia. ktoré mu boli poskytnuté so zľavou. alebo ktoré nevrátil pri programe
Výmena.
Počas trvania zmluvnc'ho vzťahu určeného touto Zmluvou môže uživatel" prejsť na vyšší program (program s lepšími kvalitatívnymi
vlastnosťami a s vyššou cenou v aktuálnej ponuke). Prechod na vyšši program nemá vplyv na dobu viazanosti.
V prípade. že zmluvaje uzavretá na dobu určitú (zmluvy s viazanosťou). ak žiadna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej
zmluvnej strane najneskôr 31 dni pred uplynutím doby. na ktorú bola Zmluva uzavretá. že trvá na ukončení platnosti Zmluvy. Zmluva
zostáva naďalej v platnosti a mení sa doba. na ktorú bola uzavretá. z doby určitej na dobu neurčitú. Ak zmluvná strana doručí druhej
zmluvnej strane oznámenie. že trvá na ukončení platnosti Zmluvy neskôr ako 3] dní pred uplynutím doby. na ktorú bola zmluva
uzavretá. takéto oznámenie sa považuje za výpoveď zmluvy na dobu neurčitú.
V prípade. že Zmluvaje uzavretá na dobu neurčitú (bez viazanosti). výpovednú lehotu upravuje Článok 9 Všeobecných zmluvných
obchodných podmienok poskytovania tclekomunikačných služieb spoločnosti JUKO s.r.o. Prešov.
V prvom mesiaci zmluvného vzťahu je užívateľovi účtovaná pomerná cena za pripojenie odvodená od počtu dní. ktoré bol uživateľ
v prvom mesiaci pripojený.
Ostatné ustanovenia
Poskytovateľ neručí za kvalitu pripojenia prostredníctvom tclckomunikačných zariadení. ktoré nedodal.
Uživatel" bol poučcný o vlastnostiach. obsluhe a používaní dodaných zariadení.
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavat" podmienky dane' prílohami. ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Zmluva sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach. z ktorých obidve majú charakter originálu. Zmluvná strana podpisom na Zmluve
potvrdzuje prevzatiejedného exempláru Zmluvy.
Ostatné ustanovenia Všeobecných zmluvných obchodných podmienok poskytovateľa telekomunikačných služieb spoločnosti JUKO
sro. Prešov nie sú týmito osobitnými podmienkami dotknuté.
Poskytovateľ v zmysle platne'ho znenia Všeobecného povolenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb
VP č. 1/2014 upozorňuje uživateľa na povinnosti vyplývajúce ztohto nariadenia pre vlastníkov a prevádzkovateľov rádiového
zariadenia.
Dátum prvého pripojenia bude zrealizovaný najneskôr do Mdni od podpísania Zmluvy.
Zúčtovacim obdobím je kalendárny mesiac.
Vyhlásenie Užívateľa
Týmto vyhlasujem. že som sa oboznámil so Všeobecnými zmluvnými obchodnými podmienkami poskytovania telekomunikačných
služieb spoločnosti JUKO sro. Prešov. ktoré som prevzal pred podpisom tejto Zmluvy a zaväzujem sa ich dodržiavať. ako aj s
Cennikom poskytovateľa. ktorý beriem na vedomie. Podpisom tiež súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov,
poskytovateľom. uvedených v tejto zmluve.

- l. JÚN 2021
V Prešove |] 30 ĺl'a ro UC,

poskytovateľa ' atelaPodpis oprávneného
&
& _.tt_tt-(t:t

JUKO s.r.o. PMW
Slovenski 6 Pnlov 080 ot

IČO: 31658536 | DPH: sxzuznszuss
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