
 
 

      Ev. číslo zmluvy poskytovateľa: DOL_ 

 

ZMLUVA O PRIPOJENÍ 

 

Zmluvné strany 

 
Účastník: Meno / Názov:       

 Zastúpený:           

 Adresa / Sídlo:        

  Bank.spojenie:       

 Rodné číslo / IČO:       

 IČ DPH:        

 Živnostenský list:       

 Výpis z obchod. registra:       

 Plná moc:           

 

Podnik:   DELTA ONLINE spol. s.r.o. 

 Sídlo: Pri Salaši 2, Košice 040 17 

 Poštová adresa:   Pri Salaši 2, Košice 040 17 

 Zastúpený: Ing. Spyros Frementitis 

 Bank. spojenie:   Tatra banka, číslo účtu: 2620720403/1100 

 IČO:                  36 474 711 

 IČ DPH:                 SK 2020004305 

 Výpis z obchod. registra: OR Okresný súd Košice I –  vložka č.19421/V 

 

čl. 1 

Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE 

spol. s.r.o.  a záväzok účastníka platiť za využívanie tejto služby podľa objednávky, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 
1.2 Rozsah, technická špecifikácia a miesto poskytovania služby sú uvedené v Objednávke služby, ktorá tvorí 

neoodeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Na žiadosť účastníka sa DELTA ONLINE spol. s.r.o.  zaväzuje nainštalovať a 
odovzdať účastníkovi zariadenie potrebné na poskytovanie služby, ktoré ostávajú vo vlastníctve DELTA ONLINE 
spol. s.r.o.  počas platnosti zmluvy, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 

1.3 Využívanie poskytovanej služby podľa tejto zmluvy a všeobecne poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej 
služby je upravené vo Všeobecných podmienkach na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby spoločnosti 
DELTA ONLINE spol. s.r.o.  ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

čl. 2 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať Všeobecné podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby, 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy rovnako ako Objednávka služby. 
2.2 Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy budú riešené formou samostatných dodatkov zmluvy, ktoré sa stanú jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 
2.3 Účastník bol oboznámený s podmienkami a súhlasí s nimi. 
2.4 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží účastník a jeden  DELTA ONLINE spol. s.r.o.  . 
2.5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú . V prípade predčasného ukončenia, účastník je povinný zaplatiť zmluvnú 

pokutu rovnajúcu sa mesačnému poplatku krát počet mesiacov do konca viazanosti. 
 
  
Miesto a dátum : …………………………   Miesto a dátum : …………………………… 
 
 
 
 
Za DELTA ONLINE spol. s.r.o.          Za účastníka : 
……….…………………….......................   ................……………………………………. 
     Ing. Spyros Frementitis  
 
 
 
Prílohy: Všeobecné podmienky spoločnosti DELTA ONLINE , Objednávka  


