
VZOR 
Zmluva o pripojení  
a o poskytovaní služieb dátovej siete MOBILATAK_NET 
 

uzatvorená medzi:  
Obchodné meno: $FIRMA_POSKYTOVATEL$               
Sídlo: Štefanovičová 2, 951 15  
Poštová adresa : P.O. BOX 82, 952 01 Vráble        
IČO: $ICO_POSKYTOVATEL$  
DIČ : $DIC_POSKYTOVATEL$  
IČ DPH: $IC_DPH_POSKYTOVATEL$ 
tel.: 037 / 7832286 mail: info@mobilatak.sk 

(ďalej len poskytovateľ, dodávateľ alebo podnik) 
 
 
 
 
 
Klientské číslo:  
Číslo zmluvy:  

 
meno: 
$JMENO$ 

mesto / obec: 
$MESTO$ 

poschodie / č. bytu: 
$PATRO$ / $BYT$ 

rod. číslo: 
$RC$ 

č. OP: 
$OP$ 

ulica: 
$ULICE$ 

psč: 
$PSC$ 

kontaktný @mail: 
$EMAIL$  

telefon: 
$TELEFON$  $MOBILE$ 

Prihlasovacie údaje do klientského rozhrania: 
http://zakaznik.mobilatak.net 
Meno: $USERNAME$   Heslo: $PASSWORD$ 

 
Fakturačná adresa: $JMENO$, $ULICE_FAKT$, $PSC_FAKT$ $MESTO_FAKT$ 
Ďalej len užívateľ, zákazník alebo odberateľ 
článok I. Parametre služby: 
Mesačný program: $TARIF$ 
Fakturačné obdobie : $OBDOBI$ 
Cena programu:  $CENA_S_DPH$ € 

Aktívne od: $CONNECTED_FROM$ 
Fakturovať od:  $BILL_FROM$ 

IP adresa: $IP$    
MAC adresa: $MAC$  

 
Presný popis a parametre služby sa nachádzajú v aktuálne platnom cenníku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Aktuálny 

cenník je vždy uverejnený na www.mobilatak.sk 
 
článok II. Ostatné dohodnuté podmienky: 

Ostatné podmienky poskytovania služby, práva a povinnosti oboch strán upravujú Všeobecné podmienky poskytovania služby, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

článok III. Zmluvná viazanosť: 
1. Užívateľ sa zaväzuje, že po dobu $CONTRACT_LIFETIME$ mesiacov od dátumu uzavretia tejto zmluvy(ďalej len „doba viazanosti“) nepožiada o 

vypojenie z prevádzky a že sa nedopustí takého konania a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu  
odstúpení od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Užívateľa. Za žiadosť o vypojení z prevádzky sa pritom 
považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Užívateľa, žiadosť o jej vypojenie ako aj odstúpenie od Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie 
povinnosti na strane Podniku.Užívateľ zároveň berie na vedomie, a súhlasí s tým, že v prípade porušenia dojednania uvedeného v bode 1. tohoto 
článku je povinný uhradiť Zmluvnú pokutu, uvedenú v bode 2 tohoto článku. 

2. V prípade porušenia Zmluvných povinností zo strany Užívateľa v bode 1, alebo v prípade porušenia Zmluvy, prípadne všeobecných podmienok a 
následného vypovedania Zmluvy zo strany Podniku je Užívateľ povinný uhradiť pokutu Podniku v sume 497 €. V prípade žiadosti o vypojenie z 
prevádzky v zmysle bodu 1 tohto článku je Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety splatná okamihom doručenia žiadosti o vypojenie z 
prevádzky Podniku. Zaplatením akejkoľvek Zmluvnej pokuty podľa tohto článku nezaniká právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá 
mu vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná daná Zmluvná pokuta, Užívateľ je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody 
presahujúcu sumu Zmluvnej pokuty.  

3. Zmluvná viazanosť sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia služieb Podniku na základe žiadosti Užívateľa, alebo na základe využitia práva 
Podniku prerušiť alebo obmedziť Užívateľovi poskytovanie služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov, alebo všeobecných podmienok, 
automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému obdobiu prerušenia, alebo obmedzenia poskytovania služieb Podniku. 

4. Všetky zariadenia určené na príjem signálu inštalované Podnikom u Užívateľa zostávajú majetkom Podniku. Užívateľ nesie zodpovednosť za 
poškodenia, prípadne odcudzenie zariadení ním alebo treťou stranou. V prípade poškodenia alebo odcudzenia zariadení Podnik má právo na 
úhradu spôsobenej škody od užívateľa. Po ukončení zmluvného vzťahu je Užívateľ povinný osobne vrátiť zariadenia Podniku. Koncové zariadenie 
vo vlastníctve poskytovateľa je chránené heslom. 

5. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

článok IV. Osobitné ustanovenia: 
1. Užívateľ svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje 

neposkytnúť tieto údaje tretej strane. 
2. Užívateľ svojím podpisom potvrdzuje, že túto zmluvu podpísal dobrovoľne, že porozumel všetkým jej častiam vrátane „Všeobecných podmienok 

poskytovania služby“. 
3. Užívateľ a Podnik sa v zmysle §262 Zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný Zákonník“) 

dohodli, že záväzkový vzťah založený Zmluvou a jej súčasťami (najmä všeobecné podmienky a Dodatky k Zmluve), sa spravuje Obchodným 
Zákonníkom, okrem práv a povinností vyslovene upravených Zákonom č. 351/2011 o elektronických v znení neskorších predpisov 

 
 
 

V Štefanovičovej dňa: $CONNECTED_FROM$ 
 
 
------------------------------------------     ------------------------------------ 
 Odberateľ       Poskytovateľ 

$KLIENT_NUMBER$ 


