
zástupca poskytovateľa služby

e-mail : 

DELTA Košice 1, s.r.o. 
Poskytovateľ služby 

Obchodné stredisko :

užívateľ 

Poruchy : 

Číslo zmluvy / Variabilný symbol XXXXXX

Z M L U V A
o zriadení a poskytovaní služieb elektronických komunikácií uzatvorená v súlade so

Zákonom o elektronických komunikáciách 
351/2011 Z.z. 

Článok 1. Zmluvné strany

Poskytovateľ služby DELTA Košice 1, s.r.o.
Pri salaši 2, 040 17 Košice 17 - Barca
IČO : 53274679, DIČ : 2121325085
Zap. v OR Okresného súdu Košice I oddiel : Sro, Vložka číslo : 49811/V

Bankové spojenie

Užívateľ
Meno a Priezvisko / Názov firmy Zastúpenie

Ulica / Súpisné / Orientačné č. Mesto

O.P. / Pas Dát. Nar. PSČ

IČO DIČ IČ DPH

Email Mob. Tel. Tel.

Článok 2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je :
poskytovanie služieb elektronických komunikácií pri dodržaní technických, zriaďovacích a cenových podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Korešpondenčná / Fakturačná adresa

Meno a Priezvisko / Názov firmy: Zastúpenie

Ulica / Súpisné / Orientačné č.

Mesto PSČ

Článok 3. Rozsah poskytovaných služieb

Dodané zariadenia    *Áno    *Nie - pozr. preberací protokol Viď príloha - špecifikácia služieb

Článok 4. Záverečné ustanovenia

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Všeobecné podmienky a Tarifa (cenník). Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto 
zmluvou sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v platnosti originálu 
po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Užívate svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že prijal  Všeobecné  podmienky a Tarifu a zárove  
sa s nimi oboznámil. Táto zmluva  je  platná dňom jej podpisu a a nadväzuje na prípadné predchádzajúce zmluvné vzťahy zmluvných strán, vrátane 
záväzkov z nich plynúcich. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Užívateľ súhlasí aby sa jeho osobné údaje spracovali výpočtovou technikou 
výhradne pre účely poskytovateľa, pričom ten bude s nimi nakladať v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.

*Súhlasím *Nesúhlasím
so spracúvaním mojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku ako aj na iné marketingové účely.
*Súhlasím *Nesúhlasím
so zasielaním elektronickej faktúry na e-mailovú adresu

* ( nevhodné prečiarknuť )

mailto://obchod@delta.sk


zástupca poskytovateľa služby

E-mail :

DELTA Košice 1, s.r.o. 
Poskytovateľ služby 

Obchodné stredisko :

užívateľ 

Poruchy :

Špecifikácia služieb

k zmluve číslo XXXXXX

Miesto pripojenia
Meno a Priezvisko / Názov firmy Zastúpenie

Ulica / Súpisné / Orientačné č. Mesto

Poschodie Byt PSČ

Zazmluvnené služby
Názov služby

Aktivované Balíčky

Spôsob platby Frekvencia platieb

Vstupný poplatok Zmluvná viazanosť

Dátum aktivácie Dátum fakturácie

Cena s DPH

mailto://obchod@delta.sk



