luva o službe VoIP

Číslo zmluvy:

99357

anzatvorená podia § 43 zákona č.610/2003 2.z. o elektronických komunikáciáeh v platnom anenf medzi
I

,1. Po_skyt_ovaCel'verej;ných eiektronických komunikačných služieb ~
Minet Slovakia s.r.o.
IČO: 36 586 498
!' 071
Štefánikova
44
lit
DPH:spojenie
SK2021912574
01 Michalovce
Bankové
- č. ú.: 2628747205 /1100 Tatrabanka

' Slovenská republika
', Spoločnost zapísaná v O.R. Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15642N
a

~ 2. Účastnŕk
Meno a priezvisko / Obchodné meno / Názov:
Ulica, popisné číslo:
' Obec:

Obecný úrad Suché
Suché 150
5uché
07101

~PSČ:
' Okres:

Michalovce
325848

, Rod.č. / OP /
Zapísaný v OR / evidencii podnikatefov:
!,Zastúpený:
'Kontaktný telefón:

0566422091

', Kontaktný e-mail:
', dalej len "účastník"

suche@minet.sk

Predmetom tejto zmluvyje poskytovanie telefónnej služby prostrednfctvom internetovej siete a prenájom koncového

3. S_(u_ž_b_a ' Pridelené tel. číslo;

Pevná telefónna linka prostredníctvom pripojnia cea internet.
+421562908013
Zverejnené

'; Zverejnenie tel. čísla v tel. zozname: ,
Viazanost na službu:

Bez víazanosti na službu

Prenájom_koncovy"ch zariadení ~ ;
Koncové zariadenie:
', Prenajaté koncové zariadenie:
' MAC adresa koncového zariadenia

Prenajaté
SIEMENS Gigaset A580 IP

' Výrobné číslo koncového aariadenia (S/N):
IVeoddelitePnou súčasfou tejto zmluvy je Tarifa služby VoIP, e tiež Všeobecné podmienky k službe VoIP TAW zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami k službe VoIP . Cena služieb,
pnkiaP me je uvedená v tejto zmluve, is účtovaná podia platnej Tarify služby VaIP.
Účastník súhlasl, aby jaho osobné údaje boll spracovávaná v informačných systémoch PoskytovatePa.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že ja oprávnená konaY v mane a na účet Účastnika na základe pisomného splnomocnenia, na základe zákona, alebo na základe rozhodnutia štátneho
orgánu. Účastnfk prehlasuje, že sa s obsahom Zmluvy a jej súčasti oboznámil a v plnom rozsahu ich akceptuje.

V Nlichalovciach dňa
25.01.2011.

k~ Slovakia s.r.+lái.

S'i~fdlrrigova 44
W'0t MrcHAcavcE ICQ:
365864918
16 Mi. 8K2f121412574
podpis a pečiatka
Obecný úrad Suché ~~

podpis a pečiatka
Michal Andrejko

