Číslo zákazníka = variabilný symbol pri platbách :

Zmluva č. 0000
o poskytovaní služby ANTIK SAT
uzatvorená podľa § 43 zák.č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 269 ods. 2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení

I. ZMLUVNÉ STRANY
Poskytovateľ:

Prevádzkovateľ:

ANTIK Telecom s.r.o.

KOMNET, s.r.o.

so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice
zap. v obch. reg. Okresného súdu Košice I,
odd. Sro, vl.č. 10988-V

so sídlom Dolný Ohaj 112, 94143 Dolný Ohaj
zap. v obch. reg. Okresného súdu Nitra,
odd. Sro, vl.č. 22427/N
44147198
IČO:
SK2022625528
IČ DPH:
0918 532 362
Tel.:
info@komnet.sk
E-mail:
VÚB
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SK8002000000001688734751

IČO:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:

36 191 400
SK2020045973
055 / 30 12345
055 / 623 44 01
antik@antik.sk

za ktorého koná Ing. Igor Kolla, zastúpený na základe
plnomocenstva zo dňa . . 2017 splnomocnencom:
Marek Hatala

za ktorého koná Marek Hatala

/ďalej len poskytovateľ/

/ďalej len prevádzkovateľ/
Zákazník:

Meno, priezvisko:
/názov spoločnosti

Adresa trvalého
pobytu /Sídlo

V zastúpení:

Rodné číslo/ IČO:

**Tel.č.:

DIČ/IČ DPH:

E-mail:

Zasielanie faktúry emailom:

□

Áno

□

NIE

**Adresa pripojenia:
* Telefónne číslo z ktorého budete volať v prípade poruchy a na ktorom Vás môžeme kontaktovať. V prípade zmeny telefónneho čísla treba túto skutočnosť
oznámiť. ** Adresa pripojenia služby,vyplniť len v prípade pokiaľ sa jedná o inú adresu ako je adresa trvalého pobytu/sídlo.

/ďalej len zákazník alebo koncový užívateľ/

II. ÚVODNÉ USTANOVENIE
Poskytovateľ poskytuje zákazníkovi službu ANTIK SAT prostredníctvom prevádzkovateľa, ktorému dodáva túto službu do
bodu rozhrania a prevádzkovateľ potom ďalej dodáva túto službu zákazníkom.

III. ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ prostredníctvom prevádzkovateľa poskytovať zákazníkovi v prípojnom mieste
odplatne 24 hodín denne službu ANTIK SAT počas trvania tejto zmluvy za podmienok upravených v tejto zmluve so
špecifikáciou služby uvedenej v tejto zmluve a zákazník sa zaväzuje platiť mu za to odplatu v zmysle dohodnutej ceny v tejto
zmluve, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v tejto zmluve a vo VZP, Cenníku, Reklamačnom poriadku,
ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.komnet.sk, ustanovení zák.č.308/2000 Z .z. o vysielaní a retransmisii a
Obchodnom zákonníku, ktorými sa zmluvný vzťah podľa dohody zmluvných strán riadi /ďalej len ANTIK SAT“/.

IV. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY A TECHNICKÉ ÚDAJE
Služba ANTIK SAT je poskytovaná zákazníkom - fyzickým osobám a aj podnikateľom s tým, že sú oprávnení službu využívať iba
pre svoje účely, a v žiadnom prípade službu nesmú dať k dispozícií tretím osobám, prípadne službu prezentovať na verejnom
priestranstve.
Miesto poskytovania služby je adresa pripojenia alebo Adresa trvalého pobytu/Sídlo uvedená v bode I. v sekcii Zákazník.
Začiatok platenia poplatkov za službu a dátum aktivácie služby je dátum podpisu tejto zmluvy.

Špecifikácia použitých Boxov a kariet:

MAC adresa 1. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

MAC adresa 2. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

MAC adresa 3. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

MAC adresa 4. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

MAC adresa 5. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

MAC adresa 6. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

MAC adresa 7. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

MAC adresa 8. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

MAC adresa 9. ST Boxu :__ __:__ __:__ __:__ __:__ __:__ __

Číslo karty: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __

Spôsob poskytnutia koncového zariadenia pre televíznu službu: (zaškrtnúť správne)
Zakúpenie Hardwar-u : □

Zapožičanie Hardwar-u od prevádzkovateľa: □

□ Hybridný BOX s kartou, ich počet:_____ ks ;
□ Parabola90cm
□ Konzola ;
□ Koax. kábel, dĺžka:______metrov ;

V prípade zapožičania Hardwar-u označiť aký:

□ Konvertor, počet:_____výstupov ;

;

Zákazník je povinný v prípade zapožičania Hardwar-u tento vrátiť nepoškodený prevádzkovateľovi do 14 dní od zániku tejto
zmluvy alebo naplnenia podmienok pre prerušenie služby ANTIK SAT. V prípade nevrátenia Hardwar-u v stanovenej lehote
alebo vrátenia poškodeného zavinením zákazníka, vzniká povinnosť zákazníka uhradiť jeho cenu prevádzkovateľovi podľa
Cenníku. Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi za servis Set-Top Boxov a kvalitu služby ANTIK SAT. So všetkými nárokmi na
servis Set-Top Boxov, s reklamáciami Set-Top Boxov a s reklamáciami ohľadom služby ANTIK SAT je zákazník povinný obracať
sa na prevádzkovateľa.
Poskytovanie služby na jednom Set-Top Boxe umožňuje sledovať súčasne program, ktorý je predmetom retransmisie,
iba na jedinom televíznom prijímači.

V. TRVANIE ZMLUVY A POSKYTOVANIA JEDNOTLIVÝCH SLUŽIEB
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva zaniká spôsobmi stanovenými vo VZP. V prípade, ak od tejto zmluvy odstúpi, alebo túto zmluvu vypovie,
prevádzkovateľ vo vzťahu k zákazníkovi alebo zákazník od zmluvy odstúpi alebo túto vypovie vo vzťahu
k prevádzkovateľovi, zaniká zmluva ako celok, pričom v takom prípade nie je potrebné doručovať výpoveď zmluvy, alebo
odstúpenie od nej poskytovateľovi.
Zákazník aj prevádzkovateľ môžu počas trvania zmluvy kedykoľvek vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu a to
s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a končí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Doručenie výpovede od tejto zmluvy alebo odstúpenia od nej zákazníkom poskytovateľovi nespôsobuje zánik zmluvy.
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade omeškania prevádzkovateľa so zaplatením mesačnej
odmeny za poskytovanie služby poskytovateľovi vo výške a spôsobom vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu medzi
poskytovateľom a prevádzkovateľom ako aj v prípade, ak poskytovateľovi prevádzkovateľ oznámil nepravdivé údaje
o počte zákazníkov pri jeho pravidelnom mesačnom hlásení počtu zákazníkov, ďalej v prípade, ak prevádzkovateľ
úmyselne nepripravil sieť pre príjem služby poskytovanej podľa tejto zmluvy, ak prevádzkovateľ použije iný hardver, ako
je definovaný v zmluve o spolupráci, prevádzkovateľ použije Set-Top-Boxy necertifikované spoločnosťou Conax pre
kódovací systém ,, Conax s párovaním ´´ pre túto službu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy poskytovateľom je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi,
pretože zákazník podpisom na tejto zmluve splnomocňuje prevádzkovateľa na prevzatie odstúpenia od zmluvy. V prípade,
ak zanikne zmluva takýmto spôsobom, dohodli sa zmluvné strany, že akékoľvek nároky na náhradu škody, či iné práva je
oprávnený zákazník uplatňovať si iba od prevádzkovateľa, nikdy nie od poskytovateľa služby, pretože v takom prípade
zánik zmluvy spôsobil svojim správaním sa prevádzkovateľ. Doručením odstúpenia od tejto zmluvy spôsobom uvedeným v
tomto bode zmluva zaniká ako celok. Táto zmluva zaniká i v prípade, ak zanikne zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a
prevádzkovateľom z akéhokoľvek iného dôvodu. O nárokoch na náhradu škody, či iných právach zákazníka aj pre takýto
prípad platí, že zákazník si je oprávnený tieto nároky uplatňovať iba voči prevádzkovateľovi.
5. Prerušenie poskytovania služby ANTIK SAT zo strany prevádzkovateľa sa riadi VZP .
6. Táto zmluva zaniká dňom zániku zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom o spolupráci
pri poskytovaní služby ANTIK SAT.

VI. CENA
1. Cena za poskytovanie služby ANTIK SAT bola dojednaná nasledovne:
Mesačný poplatok:
za programové balíčky a 1. ST Box: ......................,- EUR; za 2. a každý ďalší ST Box s rovnakou ponukou : ...................,- EUR

Mesačný poplatok spolu:

,- EUR

Vybrané programové balíčky: (zaškrtnúť vybrané)
ZÁKLAD □

RODINA □

DOMOV □

KOMPLET □

FILMOVÝ □

MAĎARSKÝ □

2. Všetky platby podľa tejto zmluvy uhrádza zákazník prevádzkovateľovi na jeho bankový účet SK8002000000001688734751 s
uvedením variabilného symbolu: číslo zákazníka. Poukázanie platby zákazníkom bez uvedenia variabilného symbolu nemá za
následok zánik dlhu.
3. Podľa dohody zmluvných strán sa čiastočná úhrada započítava najprv na istinu, a to najskôr na najstarší dlh na istine
a potom na príslušenstvo pohľadávky, a to najprv na úrok z omeškania splatný najskôr a nakoniec na ostatné príslušenstvo.
4. Zákazník a prevádzkovateľ sa dohodli, že pri vzniku dlhu po lehote splatnosti na strane zákazníka je prevádzkovateľ
oprávnený zákazníkovi prerušiť poskytovanie služby ANTIK SAT.

VII. SÚHLAS NA NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

VIII. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Zákazník v zmysle § 7 zák.č.428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov udeľuje týmto prevádzkovateľovi
a poskytovateľovi súhlas na používanie a spracovanie svojich
osobných
údajov,
ktoré
poskytovateľovi
alebo
prevádzkovateľovi poskytol tým, že mu ich sprístupnil
uvedením v tejto zmluve. Osobné údaje poskytol zákazník
poskytovateľovi na účely ich spracovania a evidovania
v informačných systémoch poskytovateľa, pre účely
marketingové, súhlasí s ich použitím na tieto účely ako aj
na ich sprístupnenie tretím osobám poskytujúcim telefónne
služby, ich uvedenie vo verejných zoznamoch, ich
poskytnutie pre účely vymáhania pohľadávok voči nemu.
Tento súhlas je oprávnený zákazník kedykoľvek odvolať. Pre
prípad, že tak urobí a bez možnosti nakladať s jeho osobnými
údajmi nebude možné vo veci ďalej službu poskytovať,
poskytovateľ alebo prevádzkovateľ je oprávnený od tejto
zmluvy odstúpiť. Pokiaľ zákazník oznámil poskytovateľovi
alebo prevádzkovateľovi osobné údaje iných osôb, vyhlasuje,
že na takéto konanie disponuje príslušnými súhlasmi týchto
osôb a je oprávnený v ich mene takto konať. Zákazník súhlasí
s tým, aby pri jeho telefonickom kontakte bol obsah jeho
telefonických rozhovorov s poskytovateľom zaznamenávaný
a archivovaný a použitý prípadne i ako dôkaz v prípadnom
súdnom spore medzi zákazníkmi.

1. Účastník má právo u prevádzkovateľa reklamovať vady
služby, správnosť priradenia úhrady predplatného alebo
správnosť vyúčtovania iného poplatku a vady zariadenia ,
spôsobom upraveným v zákone a VZP.
2. Reklamáciu vád služby a vád priradenia úhrady
predplatného alebo vyúčtovania úhrad a poplatkov musí
účastník podať písomne /poštou, e-mailom, alebo
formulárom na webovej stránke www.komnet.sk/ a to
bezodkladne /najneskôr 30 dni/ po zistení, že služba nie je
poskytovaná v dojednanej kvalite, príp. nie je poskytovaná
vôbec, resp. v lehote 30 dní odo dňa odoslania vyúčtovania
ceny. Márnym uplynutím týchto lehôt alebo nedodržaním
písomnej formy ako aj v prípade, ak reklamácia nie je
vlastnoručne účastníkom podpísaná, právo na reklamáciu
zaniká.
3. V reklamácií je účastník povinný uviesť svoje identifikačné
údaje zo zmluvy, stručne a určito popísať čoho sa reklamácia
týka a čo účastník žiada.
4. V prípade, ak účastník nie z vlastnej viny nemohol službu
využívať z dôvodu jej nefunkčnosti v dôsledku vád služby
alebo zariadenia, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ alebo
poskytovateľ, účastník má právo na vrátenie pomernej časti
odplaty resp. predplatného za obdobie nefunkčnosti služby a
to za každý celý deň, kedy v tomto období účastník nemohol
službu využívať. Nárok na zľavu je účastník povinný uplatniť u
poskytovateľa písomne formou odôvodnenej žiadosti
najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania
služby.
5. Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu bez zbytočného
odkladu prešetriť a výsledok oznámiť účastníkovi písomne
alebo osobne do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. V
zložitejších prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu
predĺžiť, najviac však o 30 dní, o čom je povinný zákazníka
spolu s uvedením dôvodov informovať. V prípade nesplnenia
tejto povinnosti sa považuje reklamácia za uznanú.
6. Reklamácia vo veci správnosti výšky úhrady nemá
odkladný účinok na zaplatenie účtovanej úhrady alebo
poplatku.

IX. ĎALŠIE USTANOVENIA
1. Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že Hardware uvedený v článku IV. prevzal dňom podpisu tejto zmluvy, ak nie je v
zmluve uvedené inak.
2. Pre platnosť zmeny cien služieb , pokiaľ ide o jednotlivé služby sa vyžaduje ich oznámenie zákazníkovi spôsobom
uvedeným v príslušných VZP.
3. Podľa dohody zmluvných strán podľa § 262 ods. 1 Obch. Zák. sa tento vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zákazník vyhlasuje, že neexistujú prekážky zo strany tretích osôb, ktoré by bránili realizácii a prevádzkovaniu pripojenia
a poskytovania služby podľa tejto zmluvy a potvrdzuje, že bol oboznámený so spôsobom pripojenia a prevádzky služby.
5. Pre prípad, že po uzatvorení tejto zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovanie služby alebo zriadenie
prístupu k nej alebo vyžadujú demontáž Set-Top Boxu a ktoré nezávisia od vôle prevádzkovateľa, môže prevádzkovateľ od
zmluvy odstúpiť, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie úhrad doposiaľ zaplatených prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ
je oprávnený vykonať šetrenie za účelom zistenia realizovateľnosti služby a zákazník je povinný poskytnúť mu potrebnú
súčinnosť
6. Zákazník vyhlasuje, že bol oboznámený so spôsobom pripojenia a prevádzky služby ANTIK SAT.
7. Zákazník berie na vedomie, že využívaním služby ANTIK SAT nesmie obmedziť, ohroziť alebo poškodiť iného používateľa
služieb prevádzkovateľa alebo poskytovateľa ako aj to, že službu ANTIK SAT a doplnkové služby poskytované mu podľa
tejto zmluvy smie zákazník využívať iba pre vlastnú potrebu, nesmie ich využívať v záujme dosiahnutia zisku alebo ich
ďalšieho speňaženia a nesmie umožniť tieto služby a doplnkové služby využívať tretej osobe. Zákazník je povinný pri
využívaní služieb a doplnkových služieb podľa tejto zmluvy rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, vrátane predpisov autorského práva a všetky diela chránené autorským právom smie využiť iba
spôsobom dovoleným predpismi autorského práva, čo sa vzťahuje najmä na použitie akýchkoľvek záznamov,
či rozmnoženín autorských diel a nakladaní s nimi, ktoré zákazník v žiadnom prípade nesmie využiť inak než len pre svoju
vlastnú nekomerčnú (t.j. priamo alebo nepriamo neobchodnú) potrebu. Zistené porušenie povinností ustanovených
autorským právom zákazníkom alebo prevádzkovateľom je dôvodom pre odstúpenie od tejto zmluvy poskytovateľom,
prípadne prevádzkovateľom.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, jedna pre Zákazníka a druhú pre prevádzkovateľa, ktorý ju v prípade
potreby musí dať k nahliadnutiu poskytovateľovi.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zákazníkom.

V .............................................. , dňa .................................

..................................................
Zákazník

.....................................................
Prevádzkovateľ / aj za poskytovateľa

