Zmluva o servisných službách Lom*TV

číslo: ST...........................
pôvodné číslo: ST...........................
ku zmluve: ….........................…

v.1.11

uzavretá podľa § 269, ods.2. Obchodného zákonníka, medzi:
Poskytovateľ:
Lombard s. r. o.
IČO:
36 240 125
so sídlom:
Školská 14, 921 01 Piešťany
IČ DPH:
SK 2020171043
zastúpeným
Daniela Nedorostová, konateľ bankové spojenie: SK0202000000001447694453
zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro vložka č. 123 69/T
Dôležité kontakty:

ceny, zmluvy, faktúry: zmluvy@chceminternet.sk / technická podpora: podpora@chceminternet.sk / tel: +421 33 32 11 666
FO
SRO
AS
ŽIVNOSŤ
INÉ
Účastník:
...................................................... Právna forma:
Adresa:
...................................................... IČO / dátum nar. + rod.č.: ........................................................
Obec, PSČ:
...................................................... IČ DPH / DIČ / číslo OP: ........................................................
zastúpeným:
...................................................... Tel. č.:
........................................................
zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v ........................................ / živnostenskom registri Obvodného úradu
v ........................., oddiel ... vložka č. ......... / .........
I. PREDMET ZMLUVY
1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť technické zabezpečenie a aktivácie potrebných služieb pre
využívanie IPTV prostredníctvom partnerského dodávateľa. Ďalej môžu byť vrámci tejto zmluvy dohodnuté ďalšie
doplnkové služby či zapožičanie potrebného HW v zmysle vyznačenia parametrov v nasledovných bodoch.
1.1. Programový balík (dostupný cez web, telefón a tablet):
1.1.1. Štart komplet
1.1.2. Basic
1.1.3. Maxi SK
1.1.5. HBO
1.1.6. HBO MAX pack
1.1.7. FilmBOX
1.1.10. Doku
1.1.11. Relaxxx
1.1.12. Filmy

1.1.4. Maxi + HBO GO
1.1.8. Deti
1.1.9. Sport
1.1.13. Maďarský 1.1.14. Ruský

1.2. Doplnkové služby a rozšírenie služby
1.3.Počet naraz spustených streamov:
1.2.1. Podpora SmartTV a STB
1.2.2. Licencia pre Apple TV
1.3.1. Jeden
1.3.2. Dva
1.4. TV Archív a timeshift:
1.5. Záznam:
1.4.1. Archív 50h a 50h nahrávok
1.4.2. Bez archívu
1.5.1. 120h
1.5.2. Bez
1.6. Zasielanie faktúr (ak sa jedná o samostantú službu):
1.7. Príslušnosť zmluvy a viazanosť služby:
1.6.1. Slovenskou Poštou
1.7.1. Doplnková služba
1.6.2. Elektronicky
1.7.2. Samostatná bez záväzku
1.7.3. Samostatná so záväzkom 24 mesiacov
1.8. Spôsob poskytnutia Set-Top-Boxov
1.8.1. Zapožičaný
1.8.2. Zakúpený
1.8.3. Žiaden
1.9. Počet a typ Set-Top-Boxov (STB)
1.10. Maximálny počet Smart TV
1.9.1. Android .... ks
1.9.2. Arris .... ks
1.10.1. - 0 ks
1.10.2. - 2 ks
1.10.3. - 3 ks
II. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
2.1. Táto zmluva upravuje rozsah sprístupňovaných služieb pre účastníka. Jednotlivé služby budú účastník ovi zabezpečené
poskytovateľom v zmysle a rozsahu definovanom v článku 1 tejto Zmluvy. IPTV je poskytovaná prostredníctvom partnera
dodávateľa, predmetom tejto zmluvy je výhradne poskytnutie servisných služieb na základe ktorých bude IPTV funkčná.
2.2. Táto zmluva môže byť uzatvorená ako samostatná zmluva, alebo ako zmluva dopĺňajúca inú zmluvu o pripojení. V
závislosti na tom sú poskytované štandardné alebo zvýhodnené cenové podmienky pre využívanie jednotlivých služieb.
III. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú.
3.2. Právne vzťahy zmluvou neupravené sa riadia najmä všeobecnými podmienkami, príslušnými ustanoveniami zákona č.
351/2011 Z.z., 513/1991 Z.z. a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky.
3.3. V prípade, ak budú zmluva a VP obsahovať navzájom podobné alebo rovnaké ustanovenia, prednosť a platnosť má
znenie ustanovení obsiahnuté vo VP.
3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.
Prehlásenie: Podpisom tejto zmluvy prehlasujem, že som sa riadne oboznámil(a) so všetkými obchodnými, technickými a
ostatnými podmienkami a záväzkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy, VP, cenníku, ktoré v plnom rozsahu akceptujem.
V Piešťanoch dňa: …........................

.......................................................
pečiatka a podpis poskytovateľa

................................................
pečiatka a podpis účastníka

Pozn.:

Lombard s.r.o., Školská 14, Piešťany
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