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Číslo zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI
Uzavretá podľa zákona č. 351 /2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov medzi

1. Poskytovaterom: RUPKKI s.r.o., lliašovská 33,053 11 Smižany, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142- a

Záujemca vyplní príslušné časti poUčlwvým pí5,mom o l:rížilwm vyznaé'í poiadovanú voľ/Ju.

2. Očastnikom (uvedle trvalé bydlisko alebo sídlo)

! O fyzická osoba ! O fyzická osoba - podnikateľ IZf právnická osoba

! Meno, priezvisko, titul (alebo obchodné meno): • ~/; Po.S Sl/ti S _y: a:). 
1

r: í.p" 
l_~~::~kt~~i!~t'f~J-·c:1()~,ľ!Esto_!o~e~----- Wvo.. ( .. -- .. . ... ------- 

Emailová adresa (elektronkká adresa 'ná zasiela-
nie informácií, oznamov, upozornení, parametrov 1 _ / } / ~) /

služby, písomností, faktúr): ' !Yl 3_ f- Tj nd , ) 3. Jr h,. :J. f- o i/ {/ 11) _ h, ef o .S. S k:"
: IČO: S-2_ ",-:/- ~ f '!_} [ : IC DPH: ~~ 1._ 1 ( 1(} 3 t, ( '7 DIC:

PSČ: 0 5""'l Of ...- -, - .. , .

3. štatutárny orgán (yyplňuje len právnická osoba)

: Meno, priezvisko, titul:

' Adresa:

4. Zodpovedná osoba (osoba na preberanie kódov a hesiel, vyptňte ak je iná ako účastník):

• Meno, priezvisko, titul:

· Adresa:
Kontaktný telefón:

5. Fakturačná adresa (adresa na zasielanie písomností, vyúčtovaní, oznamov): ·

Adresát:

Ulica:
PSČ:

Mesto / obec:
Štát (ak je mimo SR):

Predmet zmluvy:

•.- • • T-···•'

Poskytovanie prístupu na Internet prostredníctvom ethernet pripojenia v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie
verejnej elektronickej komunikačnej služby (ďalej len „Všeobecné podmienky"). Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť prípojku
podľa špecifikácie ethernet prípojky. Používateľ sa zaväzuje platiť cenu za zriadenie a poskytovanie služieb Internetu podľa
platnej Tarify. Prílohou zmluvy sú všeobecné podmnienky, ktorých súčasťou je reklamačný poriadok.

Trvanie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s viazanosťou 12 mesiacov.1-------------1 
Podmienky: Uvedené vo Všeobecných podmienkach pripojenia, Objednávke a Tarife.1-------------1 

Prílohy: D
'------.....:.. .......J

Kópia živnostenského listu o Kópia výpisu z ORSR o Overená plná moc

Účastník prehlasuje, že všetky údaje sú pravdivé a že s nimi súhlasí ako aj ~o a spracovaním údajov podľa zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných úda
jov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: Všeobecné podmienky, Objednávka, Tarifa. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Jeden originál je pre ·

• užívateľa a jeden pre poskytovateta. Svojim podpisom užívateľ potvrdzuje, že prevzal Všeobecné podmienky, Objednávku, Tarify a bol s nimi oboznámený,
· plne s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.

. Dátum a miesto: ·1 ~ . LOL 1 
Meno pracovníka: l.,. ...... ,. --;
Podpis: - ./
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• Pečiatka: .. a U~fi~_ ..... ~~,i. '((01\P
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Osoba podpisujúca zmluvu (meno a priezvisko):

Tomáš Hamráček
Podpis:

Pečiatka:
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Vysvetlivky k vyplňovaniu:

Ak údaje z odseku označeného ako 2. sú identické ako údaje napr. z odseku 3., do odseku 3. stačí napísať „viď 2," a rovnakým spôsobom postupovať pri
vypÍňaní ďalej. Číslo zmluvy vypÍňa zodpovedná osoba RUPKKI s.r.o„


