Evidenčné číslo (vyplní poskytovateľ): 42479263

Zmluva o pripojenie - poskytovanie služby
uzatvorená v súlade s ustanovením § 44, zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len ako „Zmluva“) medzi:
poskytovateľom:

SALAMON INTERNET s. r. o.
Partizánska 18, 927 00 ŠAĽA
Zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro. vl. 16183T
IČO:34149139
DIČ:2020371540
IČ DPH: SK2020371540
Účet: 4210067607/3100
IBAN: SK27 3100 0000 0042 1006 7607
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
V zastúpení: Ing. Viktorom Šafárom
a účastníkom:

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Ul. 7. Pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra
odberné miesto: ul. Gorazda Močenok - kultúrne stredisko
IČO: 36103004
DIČ:2021467976
IČ DPH: Tel.: 037/6525003,0918742596
V zastúpení: Mgr. art. Martin Kusenda - riaditeľ
I. Predmet zmluvy

1.

Na základe tejto zmluvy poskytne poskytovateľ účastníkovi verejnú telekomunikačnú službu v rozsahu svojho

povolenia v súlade so „Všeobecnými podmienkami využívania služieb“ (viď. druhá strana zmluvy o pripojenie).
2.

Účastník bude využívať službu: InetFree......................................................................................................

3.

Ďalej účastník žiada o zriadenie nasledovných doplnkových služieb:...............................................................
II. Cena a platobné podmienky

1.

2.
3.

4.

Cena za objednaný typ konta je stanovená v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa na 9,00 €. K cene sa
účtuje 20% DPH t.j 1,80 €. Suma k úhrade 10,80 € vrátane 20% DPH mesačne.
Cena za doplnkové služby je stanovená v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa na - € mesačne. K cena sa
účtuje 20% DPH, t.j. - €. Suma k úhrade - € vrátane 20% DPH mesačne.
Účastník sa zaväzuje na základe tejto zmluvy predplatiť konto a doplnkové služby riadne a včas na každé ďalšie
obdobie podľa druhu objednaného a používaného konta na vyššie uvedený účet poskytovateľa alebo v hotovosti u
poskytovateľa.
Daňovým dokladom je faktúra, ako variabilný symbol pri platbe uvádzajte číslo zmluvy.

III. Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
Všetky vzťahy neupravené medzi zmluvnými stranami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
Nedeliteľnou časťou tejto zmluvy sú „Všeobecné podmienky využívania služieb“.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez nátlaku a že sú si vedomé právnych
následkov z nej vyplývajúcich, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Táto zmluva sa vyhotovuje dvoch exemplároch , pričom každá zmluvná strana dostane jeden exemplár.

SALAMON INTERNET, s.r.O.
Účastník:

Dátúm, podpis, pečiatka

Staré divadlo
Karola Spisaka
v Nitre__ _
UL 7. pešieho pluku. 94901 Nitra
teUtax: +421 37 652 40 91
Ätt 36103004. OlC: 2021467976

anska 18, 927 00 Sal?.

f
//. Q£.

IČO: 341 491 39
IČ DPH: SK2020371540

Dátumpodpis, pečiatka

SALAMON INTERNETS, r. o.

Odovzdávací protokol
Meno zákazníka: Mgr. art. Martin Kusenda........ Číslo zákazníka 42479263............................
Typ konta:

Cena € s DPH:

Doplnkové služby:

□ InetProLite 39,83,□ InetPro
79,67,□ lnetPro+ 151,37,□ InetEasy
S InetFree
□ InetMax

Cena € s DPH:

□ Ďalšie Email konto 3,95,- počet:............
□ do 10MB www
3,95,□ nad 10MB
11,85,□ Virt. Webserver
27,65,□ Virt. Mailserver
11,85,□ POP3 maildoména35,55,□ Verejná IP adresa 5,04,-

7,20,10,80,21,60,-

Meno (login): divadlomo.......................................
Heslo (password): HerpAkemPetrE......................

Prezývka (nick): divadlomo...................................

Adresa(e-mail): divadlomo@salamon.sk............
Doplnkové schránky:

Adresa:.............................................Meno (login):......................... Heslo(password):.................................
Adresa:..............................................Meno (login):......................... Heslo (password):...............................
Adresa:............................

Meno (login):.......................... Heslo (password):...............................

Adresa:..............................................Meno (login):......................... Heslo (password):...............................

Adresa:..............................................Meno (login):......................... Heslo (password):..............................
Presmerovanie: dana.vanova@sdn.sk...........................................................................................................
Iné doplnkové služby:.....................................................................................................................................

Nastavenie TCP/IP:
IP adresa:
Maska siete:
Brána:

automaticky prideľuje DHCP
-II-II-

Nastavenie PNS:
hostiteľ:
doména:
DNS server:

použite svoje horeuvedené meno (login)
salamon.sk
194.1.215.2

Poštová schránka dostupná protokolom POP3:
Prístupové meno a heslo:
POP3 (Internet Mail) server:
SMTP server:

zhodné s horeuvedeným menom a heslom
194.1.215.2
194.1.215.2

Konto aktivoval:

Dátum a čas aktivácie: 11.06.2021

/

Partizánska 18. 927 01 ŠAĽA, Tel:031/7707888, Fax:031/7707064

e-mail: info@salamon.sk

