Všeobecné zmluvné podmienky
vydané podľa § 44 zák.č.351/ 2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, § 273 zák. č. 513/1991 Zb. Obch.
zák. v platnom znení a v súlade s § 17 ods.1 písm. e. zák.č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
Článok I. Základné ustanovenia
Všeobecné zmluvné podmienky zmluvy o poskytovaní služieb
v sieti Internet spoločnosti Minet Slovakia s.r.o. /ďalej len VZP/
upravujú záväzne zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami
vyplývajúce pre ne zo zmluvy o poskytovaní služieb v sieti
Internet a zriadení a poskytovaní služby Digitálna Televízia
/ďalej len zmluva/ a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Všeobecné zmluvné podmienky upravujú tieto vzťahy v
zmysle ust. § 44 zák.č.351/ 2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, § 53 a 54 Občianskeho zákonníka a v súlade
s § 17 ods.1 písm. e. zák.c.308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a to pre územie Zemplína (okres Michalovce,
Sobrance, Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou atď).
Tieto VZP upravujú podmienky uzatvárania zmlúv so
zákazníkmi, ktoré poskytovateľ uzatvára na základe žiadosti
budúceho zákazníka, ktorý sa oboznámil s týmito VZP, ich
prílohami a obsahom zmluvy, ktorej súčasťou sú bližšie
podmienky pripojenia a upravujú i podmienky ukončenia
zmluvných vzťahov so zákazníkom. Rozsah poskytovania
verejnej telekomunikačnej služby, práva a povinnosti
zákazníka a spoločnosti a ich zodpovednosti vyplývajú z
týchto VZP a zmluvy o poskytovaní služieb v sieti Internet.

Článok II. Používané vybavenie a zariadenie služby
1. Kompletné vybavenie a doplnkové zariadenia, ktoré
prenecháva poskytovateľ zákazníkovi do užívania na dobu
trvania zmluvy špecifikované v bode 2. tohto článku /ďalej len
vybavenie / sú vo vlastníctve poskytovateľa s výnimkou
sieťovej karty /ethernet adapter/. V prípade potreby a podľa
svojho uváženia môže poskytovateľ zariadenie meniť,
doplňovať či upravovať a k takýmto úkonom je oprávnený
žiadať od zákazníka zodpovedajúcu súčinnosť (po vzájomnej
dohode vstup do priestorov adresy pripojenia za prítomnosti
zákazníka resp. ním poverenej osoby).
2. Vybavenie pozostáva z: 1. prípojných miest siete Minet,
uzlov káblov, zariadenía predmetov slúžiacich na prepojenie
jednotlivých uzlov siete Minet 2. káblov, zariadení a predmetov
slúžiacich na prepojenie siete Minet so sieťami iných
subjektov.
3. Zariadenie bude pripojené k prístroju, ktorý je určený pre
príjem služby (produktu), prostredníctvom ktorého bude služba
využívaná. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť tohto
prístroja, s výnimkou, že prístroj je vo vlastníctve
poskytovateľa.
4. Zákazník nie je oprávnený premiestňovať resp. umožniť
premiestnenie ktoréhokoľvek zariadenia uvedeného v bode 1.
tohto článku z adresy inštalácie, rovnako tak nie
je oprávnený ním manipulovať v priestore adresy inštalácie.
Zákazník taktiež nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do
zariadení, v prípade, že tak urobí, zodpovedá za poškodenie,
či stratu zariadenia. Zákazník je oprávnený využívať
zariadenie iba v rozsahu oznámených resp. poskytnutých
inštrukcií pre zaobchádzanie so zariadením alebo prístrojom.
Zákazník nie je oprávnený so zariadením akokoľvek
disponovať, napr. toto scudziť, vypožičať, založiť, zadržať, či
zriadiť k nemu akékoľvek práva v prospech tretích osôb.

5. Zákazník je povinný zariadenie riadne opatrovať, chrániť
pred poškodením a zničením a bez zbytočného odkladu ohlásiť
poskytovateľovi vady na ňom vzniknuté. Ak poskytovateľ
preukáže, že vady spôsobil, resp. zapríčinil zákazník, je
povinný ich odstrániť na vlastné náklady resp. nahradiť
poskytovateľovi náklady spojené s ich odstránením.
6. Zákazník je oprávnený požiadať o prevedenie servisných
úkonov resp. doplnkových služieb spojených s používaním
služby, ktoré nesúvisia s odstraňovaním vád či porúch
zariadenia (napr. premiestnenie zariadenia v rámci priestoru
adresy inštalácie a pod.). Za takéto úkony je povinný uhradiť
poplatky podľa aktuálneho cenníka.

Článok III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ je oprávnený:
a) pred inštaláciou svojho software previesť na počítači
zákazníka antivírovú kontrolu prostredníctvom software
dodaného treťou stranou. Poskytovateľ týmto neprehlasuje,
nezaručuje a ani sa nezaväzuje, že tento software zistí a
odstráni všetky možné víry,
b) po dobu bezpodmienečne nutnú obmedziť poskytovanie
služby (produktu) z dôvodov naplnenia prípadných regulačných
opatrení štátu a iných štátnych a samosprávnych orgánov
Slovenskej republiky,
c) zmeniť poskytovanú službu po predchádzajúcom oznámení
zmeny zákazníkovi zaslaním emailu z dôvodu uvedeného v
zmluve.
d) vykonať zmeny v aktuálnom cenníku služieb z dôvodu
uvedeného v zmluve a takto zmenenú cenu požadovať od
zákazníka po predchádzajúcom upovedomení zákazníka
o zmene ceny emailom; zmenu cenníkových sadzieb oznámi
poskytovateľ zákazníkovi najneskôr jeden mesiac pred
začiatkom účinnosti týchto zmien,
e) prevádzať akékoľvek práce súvisiace s dodávkou služby
(produktu), opravu, údržbu, nastavenie, doplnenie, zmenu,
premiestnenie a pod. zariadení v priestoroch adresy inštalácie,
a to za prítomnosti zákazníka alebo osoby blízkej zákazníkovi
resp. jeho zástupcu, po predchádzajúcom upovedomení
zákazníka,
f) v prípade porušenia povinností zákazníka vyplývajúcich z
tejto zmluvy, t.j. neuhradenie mesačného poplatku a to aj po
predchádzajúcom upozornení písomnou alebo elektronickou
formou a po uplynutí dodatočnej lehoty 7 dní od upozornenia o
nesplnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy, je Poskytovateľ
oprávnený dočasne obmedziť zákazníkovi prístup k počítačovej
sieti a to až do doby než bude pripísaná úhrada na účet
Poskytovateľa,
prípadne než
bude obnovený
stav
zodpovedajúci tejto zmluve.
g) na požiadanie účastníka faktúrovať za služby vopred a to
buď na základe ústnej alebo písomnej žiadosti.

2. Poskytovateľ je povinný:
a) vytvoriť prípojné miesto siete Internet a zriadiť službu
Digitálna Televízia v mieste pripojenia uvedenom v zmluve
/miesto poskytovanie služby/ a to v primeranej lehote odo dňa
objednania.
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b) poskytovať služby zákazníkovi v rozsahu uvedenom v
zmluve,
c) udržovať sieť multifunkčných kábelových rozvodov v
riadnom technickom a prevádzkyschopnom stave,
d) vopred informovať zákazníka o podstatných zmenách
služieb (rozsah, kvalita, cenník a pod.) a to písomne, resp.
emailom alebo na svojej webstránke z dôvodu uvedeného
v zmluve,
e) realizovať bežné opravy v najkratšom možnom termíne,
zvyčajne najbližší pracovný deň po dni nahlásenia závady.
f) odstrániť na svoje náklady vady alebo poruchy služby
(produktu) /ďalej len vada/ s výnimkou prípadov, že zákazník
túto vadu sám spôsobil, resp. zapríčinil (v takom prípade je
zákazník povinný nahradiť náklady na odstránenie vady
/servisné poplatky/ podľa aktuálneho cenníka služieb
poskytovateľa platného v čase odstránenia vady,
g) poskytnúť zľavu z pravidelného užívateľského poplatku za
podmienok uvedených v čl. III., bod 3 písm. c) VZP a to
odpočítaním príslušnej zľavy od pravidelného mesačného
poplatku
z najbližšej možnej splátky, s výnimkou, ak prerušenie služieb
bolo spôsobené okolnosťami, za ktoré poskytovateľ
nezodpovedá,
h) nie je oprávnený previesť práva a povinnosti na iného
dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k
zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky
zákazníka,
i) informovať zákazníka o získavaní a spracúvaní jeho
osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení, najmä dátumu narodenia,
rodného čísla, čísla OP, resp. pasu a bydliska a to na účely
zmluvy po dobu vysporiadania všetkých záväzkov medzi
poskytovateľom a zákazníkom. Ostatné ustanovenia sú
uvádzané v informačnom systéme Internetoví zákazníci.

3. Zákazník je oprávnený:
a) využívať služby podľa ponuky poskytovateľa v súlade s
podmienkami na poskytovanie služby (produktu) podľa
ustanovení zmluvy a v súlade s VZP,
b) požadovať zmeny v rozsahu služieb (produktov) za úhradu
podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa,
c) v prípade nemožnosti užívania služby zavinenej
poskytovateľom a trvajúcom bez prestávky po dobu dlhšiu ako
72 hodín, je zákazník oprávnený požadovať zľavu
z pravidelného užívateľského poplatku vo výške 1/30 z
mesačného poplatku za každých takýchto 24 hodín. Pre
priznanie nároku na poskytnutie takejto zľavy sa vyžaduje,
aby zákazník uplatnil zľavu v písomne odôvodnenej žiadosti
najneskôr do jedného mesiaca po obnovení poskytovania
služby.
d) požiadať o prevedenie servisných úkonov resp.
doplnkových služieb spojených s používaním služby, ktoré
nesúvisia s odstraňovaním vád či porúch zariadenia (napr.
premiestnenie zariadenia v rámci priestoru adresy inštalácie a
pod.), za takéto úkony je povinný uhradiť poplatky podľa
aktuálneho cenníka,
e) uplatniť reklamáciu služieb, ich ceny, kvality, funkčnosti
súčastí doplnkovej služby, a to osobne príp. osobou
splnomocnenou,
f) odstúpiť od zmluvy, ak mu poskytovateľ oznámi zmenu
zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a
zákazník tieto zmeny neakceptuje a v prípade, ak poskytovateľ
opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v
určenom čase.

4. Zákazník je povinný:
a) pre pripojenie ku službe použiť iba zariadenie schválené

poskytovateľom, a bez súhlasu poskytovateľa nesmie
prevádzať výmenu tohto zariadenia za iné,
b) nevykonať a neumožniť tretím osobám vykonať žiadne
zásahy do siete Minet bez predchádzajúceho písomného
súhlasu poskytovateľa,
c) nepripojiť resp. neumožniť tretej osobe pripojenie k prípojke
alebo k zariadeniu pripojenému k prípojke iné zariadenie než je
uvedené v zmluve, a vykonať také opatrenia, ktoré takéto
pripojenie znemožní,
d)
umožniť
poskytovateľovi
(resp.
zamestnancom
poskytovateľa alebo ním povereným osobám) na jeho
požiadanie prístup k prípojke za účelom kontroly,
e) zaplatiť jednorazový inštalačný poplatok na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom v lehote najneskôr do 7 dní odo
dňa vystavenia faktúry a doručiť podpísanú zmluvu, alebo jej
dodatok poskytovateľovi v lehote najneskôr do 7 dní od
doručenia.
f) riadne a včas uhrádzať poskytovateľovi pripojenia dojednanú
odplatu za podmienok stanovených zmluvou a podľa
aktuálneho cenníka poskytovateľa, a to na základe daňového
dokladu – splátkového kalendára dodaného zákazníkovi
poskytovateľom. Úhrady pravidelných užívateľských poplatkov
je zákazník povinný realizovať na účet poskytovateľa uvedený
na daňovom doklade najneskôr v deň ich splatnosti. Platba sa
považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet
poskytovateľa. Uhradením inštalačného poplatku ako aj
uhradením jednotlivých mesačných splátok zákazník
potvrdzuje bezchybnosť plnenia prijatého od poskytovateľa.
Mesačné platby je povinný zákazník uhrádzať výlučne v
hotovosti v sídle spoločnosti, alebo na bankový účet
poskytovateľa uvedený v zmluve o pripojení, prípadne v
splátkovom kalendári s uvedením svojich identifikačných
údajov /meno, priezvisko, variabilný symbol/. Splátkový
kalendár na kalendárny rok poskytovateľ doručuje zákazníkovi
vždy najneskôr do 31.1. príslušného roka. V prípade, ak
zákazník neobdrží splátkový kalendár do 10.1. kalendárneho
roka je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť
poskytovateľovi, najneskôr do 10.2. kalendárneho roka. V
prípade, že zákazník do 10.2. kalendárneho roka nedoručí
takéto oznámenie poskytovateľovi, považuje sa pre daný
kalendárny rok splátkový kalendár za riadne a včas doručený.
g) nepodnikať žiadne pokusy o prienik do iných sietí či služieb,
pre ktoré nemá oprávnenie k prístupu,
h) využívať služby poskytovateľa v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a iných dotknutých štátov,
i) využívať služby (produkty) výlučne pre svoju vlastnú potrebu
a nekomerčným spôsobom,
j) nepoužívať službu ani zariadenia priamo alebo nepriamo k
porušeniu alebo pokusu o porušenie bezpečnosti iného
zákazníka alebo získanie prístupu do počítača iného
zákazníka, k jeho software alebo dátam bez jeho vedomia a
súhlasu. Zariadenie alebo službu nie je dovolené používať pri
pokusoch obísť autorizáciu alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek
hostiteľa, siete alebo účtu. Zakázané sú taktiež používanie a
distribúcia nástrojov ohrozujúcich bezpečnosť, porušovaniu
súkromia iných osôb, porušovaniu právnych predpisov,
udržovaniu, zmenám, pozmeňovaniu alebo iným zásahom do
zariadení alebo služieb, ktoré sú vo vlastníctve poskytovateľa,
alebo k umožneniu takej činnosti inej osobe, ktorá nemá k takej
činnosti písomné oprávnenie udelené poskytovateľom,
narušovaniu alebo pokusom o narušenie kostrovej siete
poskytovateľa. Medzi zakázané narušenia patrí okrem iného
zasielanie nevyžiadaných alebo hromadných emailových
správ /spamming/, predávaniu alebo účtovaniu poplatkov za
používanie služby iným zákazníkom bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poskytovateľa,
k) bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi všetky
zmeny identifikačných údajov; v prípade zmeny bydliska (t.j.
odsťahovanie sa z adresy pripojenia) ukončiť zmluvu,
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v opačnom prípade je zákazník povinný naďalej platiť
poskytovateľovi poplatky za služby dohodnuté v zmluve,
l) zariadenie riadne opatrovať, chrániť ho pred poškodením a
zničením a bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi
vady zariadenia, nezasahovať do zariadenia, nepripájať k
nemu zariadenia iné než schválené poskytovateľom. Zákazník
nesmie pripájať prístroj do elektrických zásuviek, ktoré
nespĺňajú technické parametre,
zakryť vetracíe otvory,
vystaviť prístroj priamemu pôsobeniu slnečných lúčov,
prípadne iných zdrojov tepla, vystaviť zariadenie pôsobeniu
magnetického poľa; zákazník musí ochrániť prístroj pred
prachom, vlhkosťou a chemikáliami, nepoužívať neschválené
batérie do diaľkového ovládača a pod.
m) zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu poskytovateľa previesť alebo postúpiť
práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu,
pokiaľ zmluvné podmienky konkrétnej zmluvy nestanovia inak,
n) momentom zániku zmluvy je zákazník povinný prestať
používať zariadenie a služby poskytovateľa.
o) Akceptovať právo poskytovateľa obmedziť rýchlosť
pripojenia a dostupnosť služieb v prípade, že používateľ svojím
konaním obmedzuje kvalitu, alebo spoľahlivosť pripojenia
ostatných používateľov. Poskytovateľ si taktiež vyhradzuje
právo stanoviť pravidlá správneho využívania služieb a na
základe týchto pravidiel stanovovať obmedzenia na strane
zákazníka. Tieto pravidlá sú v aktuálnej verzii dostupné na
internetovej stránke poskytovateľa.
p) Prípadne poruchy nahlasovať na telefónnych číslach
spoločnosti v dobe od 7:30 do 18:00 v pracovných dňoch.
Servisný zásah u zákazníka sa vykonáva spravidla v
nasledujúci pracovný deň. Po dohode sa zákazníkom aj v inom
termíne.

Článok IV. Porušenie zmluvných povinností a jeho
následky
1. Porušenie povinností zákazníka uvedené v čl. III. bod 4.
písm. a) až n) sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
povinností, v dôsledku čoho je poskytovateľ oprávnený
od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky
práva a povinnosti zmluvných strán. Účinky odstúpenia
nastávajú dňom doručenia prejavu vôle druhej strane.
Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu
škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných
ustanovení, ktoré podľa prejavu vôle strán majú trvať aj po
ukončení zmluvy.
2. V prípade omeškania zákazníka s platením úhrad
vyplývajúcich preň zo zmluvy a VZP je poskytovateľ pripojenia
oprávnený požadovať od zákazníka okrem nezaplatenej
čiastky i úrok z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej
čiastky za každý začatý deň omeškania. V priebehu
nasledujúceho kalendárneho mesiaca bude zákazníkovi po
úhrade nedoplatkov umožnené za úhradu podľa aktuálneho
cenníka opätovné pripojenie so zachovaním pôvodných
zákazníkových dát. Po opätovnom neuhradení nedoplatkov
zákazníkovi poskytovateľ všetky pôvodné zákazníkove dáta
zruší a túto zmluvu ukončí.
3. Zákazník zodpovedá poskytovateľovi prípadne tretím
osobám za škodu spôsobenú porušením svojich povinností
ustanovených v čl. III. bod 4. VZP a je povinný nahradiť
poskytovateľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk, najmä za škodu
spôsobenú používaním poskytovateľom neschválených
súčiastok alebo zariadení, ďalej za poškodenie, zničenie alebo
stratu dielčích častiach, zariadeniach alebo prístrojoch, ako i
za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do uvedených
zariadení či multifunkčných sietí.

4. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla porušením
jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo VZP. Náhradu
škody, na ktorú má zákazník v zmysle tohto bodu nárok,
poskytne poskytovateľ vo forme služieb, ak s tým zákazník
súhlasí, inak v peňažnej forme.
5. Za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne, následné
alebo náhodné škody, ktoré zákazník spôsobil sebe,
poskytovateľovi alebo tretím osobám nesprávnym využívaním
siete Minet alebo nedostatočnou ochranou prípojky pred
udalosťami, ktoré takúto škodu môžu spôsobiť, zodpovedá
zákazník. Všetky škody je zákazník povinný v čo najkratšej
dobe, najneskôr však do 24 hodín od zistenia ich rozsahu, na
vlastné náklady odstrániť alebo uhradiť náklady na ich
odstránenie.
6. Po ukončení zmluvy je zákazník povinný prestať uhrádzať
platbu, napr. trvalý príkaz, platbu cez Internet Banking a pod.
Ak sa tak nestane ani po písomnom upozornení, poskytovateľ
si bude účtovať 2 € administratívny poplatok za spracovanie a
vrátenie platby na účet platiteľa.

Článok V. Zmena zmluvy a VZP
1. Zmluvu a VZP je možné zmeniť písomným dodatkom k
zmluve, návrh ktorého doručí poskytovateľ zákazníkovi alebo
zákazník poskytovateľovi. Svojim návrhom je zmluvná strana
viazaná po dobu 10 dní odo dňa uvedeného na návrhu
dodatku. Včasné podpísanie dodatku druhou zmluvnou
stranou nadobúda účinnosť okamihom, keď takto podpísaný
dodatok dôjde navrhovateľovi dodatku. V opačnom prípade sa
navrhovaný dodatok považuje za neuzavretý.

2. Zákazník je oprávnený písomne alebo mailom požadovať
zmenu služby alebo údajov oproti pôvodnému rozsahu
uvedenému v zmluve ( t.j. akákoľvek zmena rozsahu, kvality,
ceny alebo akéhokoľvek iného prvku charakterizujúceho
službu). V prípade súhlasu poskytovateľa bude v evidencii i
vecne prevedená zmena. Pokiaľ poskytovateľ oznámi
zákazníkovi prevedenie zmeny v evidencii o zákazníkovi, stáva
sa zmena platnou a účinnou ihneď po tomto oznámení, a
zákazník je povinný uhradiť poplatky spojené s uskutočnením
zmeny podľa aktuálneho cenníka pri prvom vyúčtovaní služieb
nasledujúcom po tejto zmene.
V ostatných prípadoch nadobudne zmena platnosť a účinnosť
ihneď po jej uskutočnení, pokiaľ zákazník nevznesie písomný
nesúhlas v lehote do 10 dní odo dňa obdržania najbližšieho
platobného dokumentu, v ktorom bude premietnutá
zákazníkom vyžiadaná zmena.

Článok VI. Zánik zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v zmluve
dojednané inak. V prípade, že je zmluva uzavretá na dobu
určitú, môžu strany dojednať predĺženie zmluvy resp.
jej uzavretie na dobu neurčitú. Táto zmluva zaniká dňom
uvedeným v dohode zmluvných strán, odstúpením od zmluvy
alebo výpoveďou.
2. Okrem prípadov uvedených v čl. IV. VZP môže poskytovateľ
odstúpiť od zmluvy i v prípade, ak stratí oprávnenie k
poskytovaniu služby (produktu), prípadne inej prekážke v
ďalšej prevádzke služieb, spôsobenej iným subjektom pri
okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť  vis maior)
3. Zákazník môže vypovedať zmluvu z akéhokoľvek dôvodu
alebo bez udania dôvodu písomnou formou. Poskytovateľ
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môže vypovedať zmluvu, ak ďalej nemôže poskytovať službu v
dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov
technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.
Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
4. V prípade ukončenia zmluvy sa zákazník zaväzuje umožniť
poskytovateľovi demontovať zariadenie a to najneskôr do 7 dní
po zániku zmluvy, pričom rozsah demontáže môže
poskytovateľ uvážiť individuálne.
5. V prípade ukončenia zmluvy je zákazník povinný vrátiť
poskytovateľovi všetky zariadenia, doplnkové zariadenia či iné
súčasti alebo príslušenstvo do 7 dní od zániku zmluvy. Pre
prípad porušenia tejto povinnosti sa zákazník zaväzuje zaplatiť
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé
zariadenie. Touto zmluvnou pokutou nie sú dotknuté nároky z
náhrady škody.
6. Pokiaľ sa zákazník rozhodne po ukončení zmluvy opäť
využívať služby (produkty) poskytovateľa, je poskytovateľ
oprávnený účtovať zákazníkovi poplatky spojené s opätovným
zapojením resp. zriadením služby (produktu) podľa aktuálneho
cenníka.
7. V prípade porušenia povinností zákazníka vyplývajúcich z
tejto zmluvy s viazanosťou, t.j. neuhradenie mesačného
poplatku, je zákazník povinný nahradiť ušlé mesačné poplatky
poskytovateľovi do konca viazanosti, teda mesačné poplatky
zostávajúce do konca viazanosti.

Článok VII. Ďalšie ustanovenia
1. Zákazník prehlasuje, že si je vedomý toho, že inštalácia,
používanie, kontrola, údržba, opravy a odstránenie zariadenia
môžu viesť k výpadku služby alebo môže potenciálne spôsobiť
škodu na jeho počítači. Zákazníkovi sa preto doporučuje pred
uskutočnením akýchkoľvek činností súvisiacich so zariadením
previesť zálohu všetkých existujúcich súborov na počítači na
iné zálohovacie médium. Zákazník si je vedomý toho, že
zodpovednosť za prevedenie zálohovania nesie on sám.
2. Zákazník si je vedomý, že zmluvu a VZP podpisuje v mene
všetkých osôb, ktoré budú prostredníctvom jeho zariadení
službu využívať. Zákazník je výhradne zodpovedný za to, že
všetky tieto osoby boli oboznámené s obsahom zmluvy a VZP
a že ich ustanovenia dodržiavajú. Zákazník si je vedomý, že
on je zodpovedný a ručí za akékoľvek porušenie podmienok
zmluvy a to i vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku užívania
služby inou osobou, ktorej zákazník umožnil prístup na miesto
adresy pripojenia.

účelom vytvorenia internej databázy zákazníkova ich interného
vyhodnotenia.
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú
na právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
6. Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade, že zmluva alebo
VZP neupravujú zmluvné vzťahy, riadia sa tieto ustanoveniami
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Súdom príslušným pre spory z tejto zmluvy je Okresný súd
Michalovce, resp. Krajský súd v Košiciach, ak bude daná jeho
vecná príslušnosť.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia
1. Zákazník podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že
bolo poskytovateľom pripojenia vykonané riadne a funkčné
pripojenie zariadenia zákazníka, toto pripojenie a inštalácia boli
zákazníkom odskúšané, boli vykonané bezvadne a spĺňajú
požiadavky zákazníka. Ďalej zákazník svojim podpisom zmluvy
a VZP potvrdzuje, že bol pri ich podpise oboznámený s
platnými podmienkami poskytovateľa pre poskytovanie služby
(produktu) vrátane podmienok služieb s nimi súvisiacich (najmä
odstraňovanie vád a porúch, využívanie služby, úhrada
poplatkov, VZP) a súhlasí s nimi.
2. V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení týchto VZP
ukáže ako neplatné alebo v rozpore s všeobecne záväznými
právnymi predpismi, ostatné ustanovenia VZP ostávajú
nedotknuté a naďalej platné. Poskytovateľ a zákazník súhlasia
s tým, že takto neplatné ustanovenia budú nahradené novými
ustanoveniami a to tak, aby sa čo najviac priblížili zmyslu a
účelu pôvodných ustanovení.
3. Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom týchto
všeobecných zmluvných podmienok ako ajs cenníkom
poskytovateľa.
4. Súčasťou týchto VZP je Reklamačný poriadok poskytovateľa
služieb v sieti Internet spoločnosti Minet Slovakia s.r.o.
5. Faktúra zaslaná emailom nie je považovaná za elektronickú
faktúru, je to len spôsob jej doručenia. Takto zaslanú faktúru sa
dodávateľ a odberateľ zaväzujú vytlačiť a v papierovej forme ju
viesť ako klasickú. Odberateľ súhlasí s týmto spôsobom
doručenia faktúry ak sa písomne nedohodne inak.
6. Kontakty
informácie o službách

056/6442044 kl.1

tech. podpora, servis pripojenia

056/6442044 kl.4

3. Pri zvýšených nárokoch na dôvernosť resp. ochranu
prenášaných dát je vecou zákazníka vykonávať na svojej
strane príslušné opatrenia.
4. Zákazník súhlasí, aby mu zo strany poskytovateľa boli
zasielané oznamy s informačným obsahom. Zároveň dáva
poskytovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov
zákazníka do informačného systému poskytovateľa za

Poskytovateľ:
Minet Slovakia s.r.o.
Michal Andrejko  konateľ

podpora@minet.sk
Po 18:00 je možné zanechať odkaz, alebo zaslať SMS na
telefónne číslo 0905449944.
7. Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom
17. 8. 2016.

Účastník:
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