
ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01  Stará Turá

Z M L U VA   O   P R I P O J E N Í
O P T I C K E J   S I E T E   F T T X

uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 o elektronických
komunikáciach medzi zmluvnými stranami uvedenými v bodoch 1. a 2.:

1. POSKYTOVATEĽ

Spoločnosť: ICS Systems s.r.o. Sídlo: Mýtna 558/10, 916 01  Stará Turá IČO: 36306452 IČ DPH: SK2021426429
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 15163/R

PREDVYPLNENÉ ÚDAJE (skontrolujte správnosť údajov) 

2. ŽIADATEĽ

2.1. Osobné údaje Žiadateľa (resp. splnomocnenej, oprávnenej, poverenej osoby / štatutárneho orgánu / zákonného zástupcu)

Titul(y): Funkcia: Číslo OP:

Meno: Telefón:

Priezvisko: Email:

2.2. Adresa Žiadateľa (bydlisko / sídlo spoločnosti)

Ulica / miestna časť: Číslo:

Mesto / obec: PSČ:

2.3. Obchodné údaje Žiadateľa (vyplňte len v prípade, ak je Žiadateľ právnická osoba alebo FO - podnikateľ)

Obchodné meno:

DIČ / IČ DPH: IČO:

3. PRÍPOJKA

3.1. Detail budovy (vyplňte len v prípade, ak sa prípojka nachádza vo viac-bytovom dome, napr. panelák...)

Poschodie: Počet bytov na poschodí:

Číslo bytu: Počet bytov v budove:

3.2. Adresa prípojky (vyplňte len v prípade, ak je iná ako v bode 2.2. Adresa Žiadateľa)

Ulica / miestna časť: Číslo:

Mesto / obec: PSČ:

3.3. Kontakt na osobu v adrese prípojky (vyplňte len v prípade, ak je iný ako v bode 2.1. Osobné údaje Žiadateľa)

Titul(y), meno, priezvisko: Telefón:

Obchodné meno: Email:

4. FAKTURÁCIA

4.1. Adresa fakturačná (bude uvedená na faktúre; vyplňte len v prípade, ak je iná ako v bode 2.2. Adresa Žiadateľa)

Ulica / miestna časť: Číslo:

Mesto / obec: PSČ:

4.2. Kontakt na osobu v adrese fakturácie (vyplňte len v prípade, ak je iný ako v bode 2.1. Osobné údaje Žiadateľa)

Titul(y), meno, priezvisko: Telefón:

Obchodné meno: Email:

5. ZASIELANIE

5.1. Adresa zasielania písomností (vyplňte len v prípade, ak je iná ako v bode 3.2. Adresa prípojky)

Ulica / miestna časť: Číslo:

Mesto / obec: PSČ:

5.2. Kontakt na osobu v adrese zasielania písomností (vyplňte len v prípade, ak je iný ako v bode 3.3. Kontakt na osobu v adrese prípojky)

Titul(y), meno, priezvisko: Telefón:

Obchodné meno: Email:

V prípade, ak Žiadateľ v časti 3. 4. alebo 5. uvedie adresu či kontaktnú osobu inú ako svoju, je pred takýmto konaním povinný túto osobu o tom upovedomiť
a zabezpečiť jej súhlas. Ak by takýto súhlas Žiadateľ nezabezpečil, zodpovedá v plnom rozsahu za prípadnú škodu či akúkoľvek inú ujmu ICS, ale aj osobám,
ktoré uviedol, a ktorým takáto újma vznikla.

6. NASTAVENIA

6.1. Sieťové pripojenie
IP: Maska: Brána:

DNS1: DNS2: DHCP:
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POVINNÉ ÚDAJE (formulár, vypĺňajte čitateľne; vybranú možnosť označte krížikom) 

7. SLUŽBA (vyplní Žiadateľ)

7.1. Program
 Hyperion:  Helios:

 Iný:  Výstavba:

7.2. Rýchlosť
Download / upload:

7.3. Viazanosť (v mesiacoch)
 36  30  24  18  12  Neviazanosť  Iná:

7.4. Služba je súčasť balíka internet + TV
 áno  nie 

7.5. Interval platieb
 Mesačne  Štvrťročne  Polročne  Ročne

7.6. Verejná IP adresa
IP:

NEPOVINNÉ / DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

8. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET (prístupové heslo si môžete zmeniť po prihlásení do užívateľského účtu) 

Login: Heslo:

9. EMAIL (po prvom prihlásení si z bezpečnostných dôvodov prosím zmeňte heslo) 

Emailová adresa: Heslo:

10. POZNÁMKA

V prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou sa zmluva považuje za uzavretú na dobu určitú. Ak Žiadateľ odoberá službu aj po uplynutí dohodnutej
doby viazanosti v zmysle bodu 7.3 tejto zmluvy, a to v lehote dlhšej ako 7 kalendárnych dní, súhlasí s tým, že sa táto zmluva predlžuje o ďalších
12 mesiacov,  po ich uplynutí sa táto zmluva zmení na uzavretú na dobu neurčitú.

Žiadateľ súhlasí, aby zmeny na základe jeho žiadosti v časti zmluvy – 7. Služba poskytovateľ vykonal až po doručení žiadateľovej písomnej žiadosti
vo forme dodatku k zmluve o pripojení optickej siete FTTX, v ktorom budú takéto zmeny vyznačené.

Táto zmluva sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ICS Systems (ďalej tiež „VOP“) a Dodatkom k VOP, ktoré sa
zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, prípadne zľavy z ceny, sa
dojednávajú podľa Tarify spoločnosti  ICS Systems.  Žiadateľ  zároveň svojím podpisom potvrdzuje prevzatie VOP a Dodatku k VOP. Ak  nie je
v Zmluve o pripojení optickej siete FTTX alebo v prípadnom dodatku k tejto zmluve dohodnuté inak, platia ustanovenia VOP a Dodatku k VOP.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom:

Žiadateľ svojím podpisom dáva súhlas, aby údaje o jeho osobe boli  spracovávané v zmysle platných právnych predpisov SR o  ochrane
osobných údajov v informačných systémoch spoločnosti ICS Systems a jej obchodných partnerov na účely evidencie, priameho marketingu
produktov a služieb ICS Systems akoukoľvek formou ako aj na uplatňovanie práv ICS Systems a jej obchodnými partnermi.

Podpis (príp. pečiatka) Žiadateľa (resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu):

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je pre nich jasný a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, čo  potvrdzujú
svojimi podpismi.

Pracovník:

Miesto: Miesto:

Dátum: Dátum:

ICS Systems s.r.o. 
 Mýtna 558/10 

916 01  Stará Turá 

Podpis (príp. pečiatka) Žiadateľa
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho orgánu)

Podpis a pečiatka pracovníka ICS

Aktualizácia tlačiva: 01.01.2021
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