
Meno a priezvisko
Obchodné meno

Bydlisko/Sídlo
Adresa pre zasielanie faktúr

Dátum narodenia/IČO DIČ
IČ pre DPH

Telefón Fax
e-mail

Zastúpený
Bankové spojenie Zápis OR/ŽR

Majiteľ telefónnej linky
Telefónne číslo pre ADSL/Naked Ref. č. adres.

Adresa miesta inštalácie

Počet
Zriaďovací 

poplatok v €
bez DPH

Zriaďovací 
poplatok v €

s DPH

Mesačný  
poplatok v €

bez DPH*

Mesačný  
poplatok v €

s DPH*
Akciové ceny** 10,00 12,00
Cenníkové ceny 116,14 139,37 16,00 19,20

Akcia 
Počet

<výber prídavnej služby>
<výber prídavnej služby>
<výber prídavnej služby>
<výber prídavnej služby>
Celková cena --- 0,00 0,00 10,00 12,00

Zariadenia Sériové číslo
Jednorázový 

poplatok
v € bez DPH

Jednorázový 
poplatok v €

s DPH

Mesačná 
splátka v €
bez DPH

Mesačná 
splátka v €

s DPH
<výber zariadenia>
<výber zariadenia>
Spôsob doručenia zariadenia 1,200
Adresa pre doručenie zariadenia

Doba viazanosti zmluvy 

Fakturačné obdobie 
GTS IP Hlas číslo 3

Podpis**** Pečiatka**** Podpis Pečiatka

V Bratislave 11.5.2011

V Starej Turej 11.5.2011
Dátum zverejnenia: 12.5.2011

zos@gtsmail.sk

0327763804

+421

8649395339
1

+421327764276

Číslo zmluvy
Dodatok zmluvy 

marek.miklovic@staratura.sk

  00312002

+421905554872

E-mail kontaktnej osoby
Ing. Marek Miklovič

o pripojení uzavretá medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami podľa § 43 zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné podmienky a Tarifa poskytovateľa.

GTS Slovakia a.s. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662, IČ DPH: SK2020280306, 
Zápis v OR: OS BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 2543/B, Bankové spojenie: 2622007855/1100 TABA

Mesačne

Týmto vyhlasujem, že som sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami spoločnosti 
GTS Slovakia, ktoré som prevzal pred podpisom tejto Zmluvy/Dodatku a 
zaväzujem sa ich dodržiavať, ako aj s Tarifou poskytovateľa, ktorú beriem na 
vedomie.

2020381990

Ing. Ján Kišš, primátor mesta

**akciové ceny sú platné po dobu trvania viazanosti zmluvy.

Tel. číslo partnera 02/322 322 32

info@gts.skE-mail partnera

GTS Slovakia, a.s.  //  Einsteinova 24  //  851 01 Bratislava  //  tel.: +421 2 32 487 111  //  fax: +421 2 32 487 222  //  info@gts.sk  //  www.gts.sk Zml-Prod-201101

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva po jej zverejnení 
v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, s poukazom na § 5a zákona 
č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, dňa 1.6.2011.

*** Prídavnú službu ADSL Download 6144 je možné objednať len ku službám, ktoré majú 
štandardnú rýchlosť pre prichádzajúce dáta 3584 Kbps.
**** Podpis a pečiatka Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu.

*mesačný poplatok nepredstavuje konečnú cenu za službu faktúrovanú Účastníkovi, 
iba mesačný paušál. Konečná cena bude stanovená v súlade s platným cenníkom 
poskytovateľa. V prípade akcie sa po uplynutí obdobia, na ktoré sa vzťahuje akciová 
cena, začne Účastníkovi fakturovať mesačný poplatok podľa tarify. Cena s DPH je 
informatívny údaj kalkulovaný s použitím aktuálne platnej sadzby DPH.

ADSL Smart

Informácie o akcii: www.gts.sk

Marcel HomolaMeno a priezvisko
Obchodné meno GTS Slovakia a.s.

Kód partnera

Kontaktná osoba

Mesto Stará Turá, Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
Ul. SNP 1/2, Stará Turá, 91601, Slovakia

ZMLUVA/DODATOK

Účastník

Poskytovateľ

Základné služby

Prídavné služby

Vyhlásenie Účastníka Poskytovateľ/Obchodný zástupca

bez viazanosti 18 mesiacov (nová zmluva) 18 mesiacov (predĺženie viazanosti)

zmena v rámci viazanosti prechod z existujúcej DSL na zmluvu bez viazanosti


