Zmluva o poskytovaní telekomunikačnej služby
Poskytovateľ:
ČadcaNet plus, s. r. o.
Slobody 43, Čadca 022 01
IČO: 50265059
IČ DPH: SK2 l 2026607 I

C/\JC/\N=T

Ad resa inštalácie - miesto poskytovania služ b y
Priezvisko a meno/Názov

1Konateľ, majiteľ

Mesto/ obec - PSC

Oščadnica, 023 O1
identifikačné číslo klienta
( variabilný symbol ): Dátum narodenia/ I Č O

00314170

1

1 Nám. M. Bernáta 745

Mesto/ obec - PSC
• .

1

2654

O

oscadníca@oscadnica.sk

(vyplňuje sa iba v prípade keď je iná ako adresa inštalácie)·
!Konateľ, majiteľ
Telefón

1

1

Ulica

_ _ .

iOBJEDNANÁSLUŽBA/OBJEDNANÁ
/TARIFA
OpticNET 600/300 BUSINESS PLUS

1

1

identifikačný kód zmluvy: 2654-1

.

j Fakturovať od: O1.06.2021
l Ďalšie platby, zľavy a akcie:

poschodie lč. hvtu

Kontaktný e-mail

2020421513

Priezvisko a meno/Názov

041707946 O

1Ulica a č. p. / č. o.

Číslo OP/ D I Č

Trvalé bydlisko/ Sídlo firmv
.

1

Telefón

1Ing. Marián Plevko

Obec Oščadnica

č. p. / č. o.

poschodie lč. bytu

'

Platby a špeciálne požiadavky:
Mesačný paušál:
Dalšie· paušálne platby:
Prvý paušál:
Inštalácia:
Prvá platba:
Viazanosť do: 31.05.2023

65,00 €
00,00 €
65,00 €
00,00 €
65,00 EUR

Ako klient som skontroloval všetky vyššie uvedené údaje a potvrdzujem ich pravdivosť. Súhlaslm s podmienkami zmluvy a Všeobecnými
podmienkami pre poskytovanie telekomunikačných služieb. Súhlaslm s l)'m,aby poskytovateľ spracovával moje osobné údaje.
Prehlasujem.že svoje údaje poskytujem dobrovoľne a som poučený o oprávnení odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu v prlpadoch,kde nieje
môj súhlas pre plnenie tejto zmluvy potrebný. Na dôkaz toho pripájam svoj podpis. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Všeobecné
podmienky pre poskytovanie telekomunikačných služieb a Cennlk a špecifikácia služieb poskytovateľa.Svojim podpisom na zmluve
potvrdzujem ,že som bol s nimi riadne a dostatočne oboznámený. Prlpadné zrušenie služby je klient povinný plsomne nahlásiť
s dvojmesačnou výpovednou lehotou, vyplývajúcou zo Všeobecných podmienok, na korešpondenčnú adresu poskytovateľa, najskôr však po
skončenl viazanosti alebo pri oprávnenej reklamácii služby. Platba za internet je splatná vždy do 15. dňa v mesiaci. Platnosť tejto zmluvy je
na dobu neurčitú. Klient má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dni odo dňa
uzavretia zmluvy o poskytnutl služby.

V Čadci dňa: 20.05.2021

poskytovateľ

