
V
LANzmluva o pripojení a poskytovaní služby V-LAN

i]zatvorená podla §44 zákona č.35112011 z.z
o elektronických kornunikáciách V p atnom znení medzi:

1. Zmluvné strany

Čislo zrntuvy : 13020ó0108

obchodné meno §poločnosti :

Meno a priezvi§ko zákazníka : Mcstskó l€sy á májetky s.ť,o.

Ulicá a číslo : sNP 3,1

M€sto : PsC : 053 6lspiš§ké vhchy

Ičo| 3(í|4c/| tČ DPH| ;ír,ro! /?ť9,r DlČ:

Tel : €mlil :

Bankové §poj€nie :

V-LAN. s.r.o.

Sídlo : Včelná 878/]7, 053 ól Spjšké Vlachy
Př€vádzka| V,LAN Hviezdoslavova 39 spišské Vlachy 053 6l
|čo:
otčl

46,794 654.
2023575070,
ORSR Košice, odd, sro, Vložka čislo: 3043l/V

Tel| +421 948 5]5 2l2,
bankové Spojenie: 0774l8t00l/5ó00
e-ínail: suppoí@vlan.sk

WWw,Vlan.sk

2. Predmet zmluvného vzl'ahu

V-LAN je Služba, ktolá zabezpečí zínluvnej strane (zákaarik) sprostredkovanie Vereine.j eIektronickej

komunikačnej služby - prístup do siete intemet. Všetky oslahé služby vrámci V-LAN siete budú vpíipade
požiadavkyjednej zo zmluvných strán- (zákaznik) riešené formou dodatku k zmluve

0,00 €



3. Tariía a popi§ mesáčných progřamov a §lužieb

4. Technické podmienky

cena za služby určená Vtejto zmluve zavázuje posk},tovatel'a posk},tovať zákaznikovi veíejnťl e]ektronickú
komunikačnú s]užbu sprostredkovania pripojenia do sieie intenrel, ktorá bude fungovať na základe technológie v
rámci konkřéineho syslému posk}Ťovaiel'a (V-LAN), Je výhradným právom posk)tovatel'a urč€nie štandardu na
základe ktorého bude fungovať konkťétna sieť V_LAN, Zákazník je povinný akceptovat' technologické
štandardy Systému V-LAN,

5. Ceny, viazánost'a nová viazano§t!

5.1 Užívatel' Služby V_LAN sa touto zn]luvou Zavaizuje k me§ačnému poplalku za túto službu Vyznačenú v
ods, ] tejto Zm]uvy.

Pokial'je uvedená služba spojená s viazanosťou lak v prípade prcdčasného ukončenia zmluvného
vzťahu zo Strany Zákaznika je Zákaznik povinný uhradiť Posk)tovatel'ovi zmluvnít pokutu vo výške
l50,00 Euř..Zmluvnú pokutu podl'a tohro odseku bllde zákaalik povinný Zaplatiť Posk)tovatel'ovi bez
ohl'adu na dlžku doby. ktorá mu ešte ZosiáVa do uplynutia doby viazanosti, Zmluvná pokuta je Sptatná
v lehot€ uv€d€nej vo {íZve na jej zaplaienie, inak v lehote do 14 dní od doíučenia výzvy Posk}tovat€l'a
zákazníkovi,

Posk},tovatel' vyýaví Zákazníkovi na základe tejto zmluvy splátko\"ý kalendár V ktoroirr budú uvedené
jednotljvé mesačné platby. Po ukončení doby Viazanosti Zákazník plaii sumu za službu uvedenú v ods. j,
tejto Zmluvy prislúchajúc€j k programu podl'a najvyššie dosiahnutel'nej rýchloýi, ktorá je mu
posk},tovaná a je bez viazanosti (V-LAN klasik resp V_LAN 6) . Táto skutočnosť bude V danom účtovnom
roku. kedy Zákazníkovi končí doba viazanosli uvedená v aktuálnom splátkovom kalendári,

Ak Zákaznik v prvom kaIendárnom mesiaci. ktorý nasleduje po ukončeni jeho doby viazalosti uhradi na
účet Posk)tovatel'a Sumu ktorá zodpovedá programu Spojeného s Viazano§t'ou pod]'a odS, ] te.jto zmluvy
automaticky Sa Zákaznikovi predlžuje doba vrazanoýi na obdobie. ktoré prislúcha danému Mesačnému
paušálu podl'a ods, ] tejto Zmluvy. Spolu So všelkýfii ustanoveniami [Dlávajúcimi zteito Zm]uvy
PodpisoDr tejto Zlílluyy zákaznik bez výhrad súh]asi s takou1o možnosťou predlženia doby Viazanosti,
V pripade ak Zákaznik pr€dčasne ukonči zmluvný vzťab po predlženídob) viazaíosti V Znys1€ tohto bodu,
postupuje Posk)4ovatel' rovnako v Sú]ade s bodom 5,2 tohto odseku o zmluvnej pokute. sčim Zákaznik
bez výhrad 5úhla§í.

5.2

5.3

5.1

Tarifá mésačných programov a služeb

3a?2 ] 512 kbil]s 13,36 € !
3072l512 kbitJs ]8 11,68 € !
30T2l512 kbvs 12 12,24 € tr

46-66-€ fl
r4r8€+ n

+2 16,44+ ]]

lMikrovlnnó pripojenie WlFl
Pevná linka LAN RJ45 ů



6.1

6.5

6J,

6.3

6,,l

6.6

Te1

8.1

ó, Práva á povinnostizmluvných střán

Na Doskvtovanie sluzb} v],medzene] touto Zmluvou sa vzťahujú ustanovenia platnýcb Vš€obecných

pod+len;l, lechnL\ei .pellllkac e, Splallo\eno Ldlend"rd á ( ennlla lu,,ieb,

Zákaznikberi€navedomie'ŽeobjednanúďuŽbumóŽeplnohodnotnevyuŽívaťiba.vprjpadeSprávne

""i"s,Ň*eh. 
a kompatiúilného-potrebného technického zariadenia pre danú Službu Náklady na

.ari.i""l"-p.Ip"ar}"L'problémov;úvisiacich s nevyhovujúcin stavoa svojbo t€§hnického zariadenia

i"a" 
^]s"t 

Žai-.it, Piedln€tom tejto zmluvy nieje dodávka podpomébo technického vybaven;a,

Te€hnjcké zariadenie potrebné pre v},uživanie v zm]uve uvedených služieb si zákaznik zabezpečí na

"r".i"e'"anray. 
i"a.]""kou fu;kčnosli je kompatibi]ita zaíiadenia s techŤrológiou, ktorú využlva Systém

V_LAN,

ZákaznikberienaVedomie.ŽeakýkoťvekjehozásahdonaslaveniatechnickéhoZariadeniamóŽespósobiť
*", i"r"r."*aro pripojenia, poprípade poskodenle tohto zarládenIa V lakomlo pIípad€ škody

spo,obené l,rk}m'o leodbolr}m raJd\o\.illr ci lal lp la,io l \rddi\ olne, \\(ke/dld/1 \,

Znlluvné strany sa dohodli. že Zákaznik za poskytovanie objednanej ďužby uvedenej V 
^článku 

3, bude

"r,."árrr 
no,ty*ur.L""i na úče1 0774181001/5ó00 Veden)'vbanke - Prima banka Slovensko, a,s,

..r"t". **"'p"ar'" Zvoleného programu Služby a to k dátumu uvedenom v priloženon Spláikovom

kalendári, Takti;žjednorázovo uhradí inštalačný poplatok uvedený v od§,2

Pokial Zmluva n€obsahuje Viazanosť na dobLl uriitu, dojedná\a sa na dobu neLrriittl s.jednolŤresačnou

týDo!ednoLleholouoznamenoupl'omnevoDled'Vdet/ru(enlalnlUV}.aruslaaJ.pláLk)uvedené\
spjarkovom kalendári pre d'alšie obdoble

7. zákazníck€ c€ntrum

0042l 948 535 2]2, E-mail: suDpa4@úq!§k

8. záveřečnéustanoveíia

K Zániku zmluvného vzťahu dójde zo Strany Posk},tovateťa služby, ak Zákaznik anipo urgencii neuhradi za

posk)tovanú Službu dohodnulú cenu,

o zmene §lužby a výšky pIatby sa dohodnú zlnhlwé strany spo]očne a lo fonnou dodatku k tejto Zmluve,

/ákaznlkDlehlasule.Ze5apodlobneoboznámilvdobeuzaiváraniaZmluvySobsahonplatných

";;;;;;ril;J;;""r, 
cennlkom a SplaIkofým kalendárom a berie na vedomje, že sú neodde]itel,nou

suča\ťou Zmlu\} a zavázuje ,a ich dodrž avať

8.4 Zmluvné straDy prehlasujú, že Zlnluvu uzavreli po vzájomnom prejednani, pod]'a.ich pravdivei §lobodnej
'' ' 

"or". ".e;t., "a"zn" " ".ozumiteťne, 
nie v tiesnj a za nápadne nevýhodných podmienok,

8.5 Zákazník podp;som Zmluvy poivrdzuje. ž€ súlblasís obsahom Zmluvy 3 Znenim,jej priloh, s kiorýmiznenín

sa oboznámi1,

8.ó Posl),rovalel' si v) hmdzu]e pravo aktuallzovať zmluvné podmienky o čom musí bť zákazník lLpovedonený

mln l4 dnl pred ich uÝedenim do platnoýl

8,7 Táto Znluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdržjpojednom Vyhoiovení,

8.8 Táto Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami,

8,9 Všetky spory v},plývajúce Z tejto Zmluv"Y sa budú riešiť Znierovacim konaním a ak nedójde k Znieru

rozhodne o všetkých Sporoch píislušný Súd sR,

V spišských V]achoch dňa 1,2,20l]

8.2

8,3

l-fur&ó ";;sffF"y}a:o- la,řa Árí

Podpis posk


