ZMLUVA

Zmluva č.:

99999

o poskytovaní verejných služieb
v sieti M.S.Profi

variabilný symbol

Poskytovateľ: M.S.Profi plus s.r.o.,Ličartovce 227, 082 03 okr. Prešov, IČO: 36743933,DIČ:2022325701 ,
č.ú. : SK52 8330 0000 0023 0161 4478
Užívateľ
Priezvisko, meno, titul (obchodné meno) :
právnická osoba

IČO :
Ulica, č.d.:

fyzická osoba - podnikateľ

fyzická osoba

DIČ:

Mesto/PSČ :
Kontakt tel. :
Štatutárny orgán ( vyplňuje len právnická osoba)
Adresát – adresa na zasielanie písomností a vyúčtovaní ( vyplňuje sa len ak je iná ako adresa užívateľa)
Priezvisko, meno, titul ( alebo obchodné meno ) :
Ulica, č.d. :

Mesto / PSČ:

Kontakt :

Spôsob platby :
poštovou poukážkou
Platba za poskytovanie služby : Mesačne: 16,60
na základe vystavenej faktúry

bankovým prevodom

€ (internet)

alebo splátkového kalendára

Technická špecifikácia : Program typu:

M.S.Profi- OPTIK

k prvému dňu v mesiaci poskytovania služieb
(Časová dostupnosť 90%)

Zľavy z príslušnej platby
Pri nedosahovaní časovej dostupnosti – alikvotná časť poplatku za nedostupnosť nad definovanú úroveň služieb.
MP/30/24*H
( MP- mesačná platba, H- počet hodín nedostupnosti nad definovanú úroveň služieb)
Poskytovateľ sa zaväzuje zriadiť prístup do siete Internet, a sprístupniť s tým súvisiace služby. Užívateľ sa zaväzuje
uhradiť sumu za zriedenie pripojenia a takisto sa zaväzuje uhrádzať sumu za poskytovanie internetových služieb
v rozsahu jeho vybratého programu.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb sú Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej
elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu a platný Cenník služieb.
Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi predpismi platnými na území
SR. Zmluva bude vyhotovená v 2 exemplároch – jedno vyhotovenie užívateľ a jedno vyhotovenie
M.S.Profi plus, s.r.o.

Lehota prvého pripojenia: najneskôr dňom popísania zmluvy

Dátum:

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 3.mesačnou výpovednou lehotou

Podpis a pečiatka užívateľa

Podpis a pečiatka poskytovateľa

Kontakt: msprofi@msprofi.sk, tel.: 0911 765 824 -obchod , 0907 946 809- admin alebo 0905 765 824 ,0918 546 196 – technik

