Špecifikácia Služby TP/ISDN BRA KLASIK
Táto Špecifikácia Služby tvorí dodatok Zmluvy o pripojení
Číslo Zmluvy:

0062013BBML815

Číslo Špecifikácie:

SV04 MŠ

---vyber--Zmluvné strany
Účastník:

Podnik:
GTS Slovakia, s.r.o.

Mesto Krásno nad Kysucou

Einsteinova 24, 85101 Bratislava

1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 35795662

314072

Parametre Služby a Odplata za poskytovanie Služby
Jednorazová
cena

Parametre Služby a Odplata za poskytovanie Služby

Telefónna prípojka TP KLASIK

1,00 €

Telefónna prípojka ISDN BRA KLASIK

Mesačná cena

10,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

TP: +421414385289

Hlasová tarifa platná pre Službu

Business Direct
--- zvýhodnená odplata pre destináciu ---

€/min

Slovensko - miestne hovory

0,0310

Slovensko - medzimesto

0,0330

Slovensko - mobil

0,1050

Zahraničie - 1. pásmo

0,0500

Zahraničie - 2. pásmo

0,0664

Zahraničie - mobilné siete

0,1560

Miesto poskytovania služby

Priezvisko (Meno firmy):

Mesto Krásno nad Kysucou

Meno:
Mesto:

Krásno nad Kysucou

PSČ:

023 02

Ulica:

Lesnícka

Číslo domu:

1370

Telefonický kontakt (počas zriaďovania Služby):

+421911693503 Jozef Rucek
Zriaďovací/aktivačný
poplatok za Službu

CENA SPOLU

Paušálny mesačný poplatok za
Službu

10,00 €

1,00 €

Všetky ceny sú bez DPH

Zmluva sa uzatvára na dobu:
po dobu:

určitú
18
5

Predpokladaná lehota zriadenia Služby:

mesiacov

od podpisu Preberacieho protokolu

týždňov

od podpisu Špecifikácie

Spoločnosť GTS Slovakia si vyhradzuje právo zmeniť uvedenú lehotu v zmysle bodu 6.4. Podmienok.
Podmienky tejto Špecifikácie sa vzťahujú len na Službu definovanú touto Špecifikáciou.

Záväzkový vzťah pri poskytovaní Služby definovanej touto špecifikáciou upravujú aj ďalšie zmluvné dokumenty:
Všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby - verejnej telefónnej
služby a hlasovej služby vydané spoločnosťou GTS Slovakia, s.r.o.
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Účastník verejnej telefónnej služby s prideleným geografickým číslom má právo na zverejnenie alebo nezverejnenie
osobných údajov a údajov Účastníka v telefónnom zozname a informačných službách o účastníckych číslach, pričom
účastník, ktorý je fyzickou osobom má právo vybrať si, ktoré osobné údaje budú zaradené.
Účastník žiada o zverejnenie doručením vyplnenej Žiadosti o zverejnenie údajov v telefónnom zozname a
informačných službách v písomnej forme spoločnosti GTS Slovakia.
„Službou TP/ISDN BRA Klasik“ sa rozumie Účastníkom vybraná verejná telefónna služba poskytovaná
spoločnosťou GTS Slovakia prostredníctvom prípojky typu TP alebo ISDN BRA v sieti spoločnosti Slovak Telekom,
a.s., pričom Účastník používa uvedenú prípojku na základe tejto Zmluvy a je povinný platiť Odplatu za poskytovanie
služby vrátane mesačného poplatku za Službu a Hovorného za volania uskutočnené prostredníctvom Služby výlučne
spoločnosti GTS Slovakia.
Podnik informuje Účastníka a Účastník berie na vedomie, že telefónna prípojka v rámci služby TP/ISDN BRA Klasik je
pripojená vo verejnej telefónnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a účastnícke čísla s ňou súvisiace sú
účastníckymi číslami v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
Podnik informuje Účastníka a Účastník berie na vedomie, že volania na služby tiesňových volaní z telefónnej prípojky
v rámci služby TP/ISDN BRA Klasik zabezpečuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

Ak Účastník požiada spoločnosť Slovak Telekom, a.s. o poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom
prípojky používanej v rámci služby TP/ISDN Klasik, táto Zmluva zaniká v dôsledku objektívnej nemožnosti jej
plnenia z dôvodu na strane Účastníka v deň zriadenia prístupu spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

Meno, priezvisko, pečiatka a podpis oprávneného zástupcu
Podniku:

Účastníka:

V Bratislave, dňa:

V Krásne nad Kysucou, dňa:

Podpis

Podpis

Peter Dolíhal,
Sales Manager – Region team,
na základe splnomocnenia

Ing. Jozef Grapa - Primáror mesta
Meno a priezvisko, funkcia

Meno a priezvisko, funkcia
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