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Číslo zmluv.v (variabilný symbol)

zDľ.uŽEľÁ zivĺĺ-uvA o PRIPoJENÍ
na poskytovanie sluŽieb retransmisie a dátov,ých sluŽieb (d'alej ,,Zmluva")

prostrednícľvom káblového distribučného systénlu (d'alej,,KDS")
uzatvoľená pod|'a zákona č.35ll20l1Z.z. o elektroniclgích komunikáciách v platno.nl znení' príslušných ustanovení

obchodného zákonníka a v súlade so Všeobecným povolením TU SR č. ll20l4

l. Zmluvné strany

Poskytovatel' (ďalej len,,Poskytovatel"') :

TES Media' s.ľ.o.
Kragujevská 3754/4,0l0 0l Žilina
IČo| 3678|657
lČ opH: sK202238499l
zastupená : Ing. Karol Pilátik, konatel'
bankové spojenie: VUB Banka, a.s., IBAN: SK3l 0200 0000 0023 0802 l85l
tel.: 041 I 5005409, fax.: 041 / 5624413
e-mail; tes@tes-media.sk

lJŽívatel'- účastnĺk (ďalej len ,,Účastník") :
Pľiezvisko, meno / obchodné meno práv. osoby Mesto Turzovka

Dáfum narodenia/IČo: / 003 1433 I

Trvalý pobyťsídlo: Stľed l78. Tuľzovka

T el.: 04 I / 4209343. 041 I 4209321
Číslo úetu: sK50 5600 oooo ooo2 04617002

lČ oprĺuČ: I 2020553315
PSČ: o).7 54

E-mail financn .sk

Adresa pre korešpondenctu

Adresa prípojky:

Stľed l78, Turzovka PSČ 023 54

Stred/l78, Tuľzovka Číslo bytu: Posch.:

talaLaa. a, dabĺla lcalál ?dtir ž. try Tqĺtprrka,
''/ 2. Pľedmet zmluvy

2.|. Predmetom zmluvy je zánäzok poskytovatel'aniadiť a poskytovať :

_ sluŽby retransmisie pre prijem televíznych a rozhlasoqých programov príslušného programového súboru,
- dátové sluŽby pľe užívatel'a príslušného programu a zároveň záv'ázok účastníka zaplatiť za tieto sluŽby cenu podl'a

platnej tarifu poslcytovatel'a (d'alej len ,,Tarifa").

3. Prehlásenie užívatel'a

3.l. Učastník lýslovne prehlasuje, Že je oprávnený podpisovať zmluvu, aževo vďahu k nehnutel'nosti, v ktorej bude
niadená prípojka jejej :

vlastník spoluvlastnik nájomca

3.2. Účastnft prehlasuje, Že v prípade' ak nie je vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom nehnutel'nosti, má súhlas
jej vlastníka, väčšiny spoluvlastníkov, alebo správcu na zľiadeníe prípojky.

n 4. Pľogramová štruktúra / Internetové pľogramy
A

4.l. Účastník má právo llŽívať pľogramový balík ITl0' DUo2 ďalebo EXTRAnet. Cena programovélro balíka DUo2 a
EXTRAnet je uvedená v Tarife. Cena internetového programu ITl0 je l l,50EUR s DPH/mesačne.

DUO 2

X

ITIO

Účastník si objednáva balík DUo2 pľe počet kaľiet: l ks.

EXTRAnet



V rámci uzaľvorenej zmluvy (balík DUo2) má Učastník nárok uŽívať jeden doplnkov,ý digitálny balík a to za ýchto
podmienok :

a) po dobu troclr (3) nresiacov od aktivácie kaľty bezplatne,
b) na d'alšie obdobie Za cenu podl'a Taľi$' Poskatovatel'a.

Účastník nlá právo kedykol\ek v období troch (3) nresiacov od aktivácie karty písomĺre bez ltvedenia dôvodov vypovedať
uŽívan ie doplnkového bal íka.

JUNIOR MAMINA TATINO

BE
4.2. Učastník má právo uŽívať pľogľanloý balík

MINI BASIC

Učastĺrík si objednáva balík BASIC pľe počet kariet:........'...ks.
V ľámci uzaľoľenej zmluvy (balík BASIC) má Učastník nárok uŽívať jeden doplnkoý digitálny
balík a to za ýchto podmienok :

a) po dobu troch (3) mesiacov od aktivácie karty bezplame,
b) na ďalšie obdobie Za cenu podl'a Tarifu Poskytovatel'a.

Účastník má právo kedykol'vek v období troclr (3) mesiacov od aktivácie karty písomne bez uvedenia
dôvodov vypovedať uŽívanie doplnkového balíka.

JLINIOR tr MAMINA ! raľľNo

Cena programového balíka MINI a BASIC je uvedená v Tarife

C

4.3. Účastník má právo uŽívať progľanroý balík

BIZNIS (cena a ýchlosť podl'a pľílohy)

4.4. Účastník má právo poŽiadať Poskytovatel'a aj o uŽívanie iných progľamoých balíkov nad ráInec progľamoýclr
balíkov uvedených pod písm. A alebo B, ktoré sú v aktuálnej ponuke Poskytovatel'a zveľejnenej na jeho web stľánke Www.tes-

media.sk. objednávka na uŽívanie ýchto balíkov musí byť doručená Poskytovatel'ovi najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Účastrríkovi vmikne právo na uŽĺvanie talgíchto progranrov'ých balíkov od l. dňa nasledujúceho kalendánleho mesiaca, v
ktorotrr doručil objednávku Poskytovatel'ovi, len za predpokladu, Že najneskôr k poslednérnu pracovnému dňu nresĺaca

bezpľostredne predchádzajúceho mesiacu počas, ktorého budú balíý uŽívané, bude platba za tieto balíky pľipísaná na účet

Poskytovate|'a' Cena za užívanie taloýchto programových balíkov bude určená podl'a ceny konkrétneho balíka uvedenej na

webovej stránke Poskytovatel'a v deň doručenia objednávky.

4.5. V pľípade, ak má Účastník záujem o zrušenie niektoých alebo všethých uŽívaných pľogramových balíkov nad

ľámec pľogľamoých balíkov uvedených pod písm. A alebo B, má pľávo poŽiadať Poskytovatel'a o takúto zmenu písomne a
doručiť ju najneskôr do 25. dňa v mesiaci. V takomto prípade sa Poskytovatel' zaväzuje upraviť štrukturu uŽívaných
progranrových balíkov nad ľánrec progľamov1ich balíkov uvedených pod písnr. A alebo B v súlade so Žiadosťott Učastníka
najneskôr od l. dňa nasledujúceho kalendánreho tnesiaca.

4.6. Poskytovatel' si vyhradzuje právo na Zmenu ponúkaných programov, ktorá bude publikovaná na web stránkach

Poskytovatel'a.

5. Platobné podmienky

5'l. Účastník sazaväzuje uhradiť cenu za zľiadenie dohodnutej sluŽby na základe faktúry vystavenej po pripojení s
lehotou splatnosti l4 dní odo dňa vystavenia faktúry.

5'2. Účastník sa zavanlje uhľádzať cenu za poskytovanie dohodnutej služby podl'a platnej Tarífu vŽdy na zvolené

obdobie vopred najneskôr do 30' dňa kalendárnelro mesiaca bezprostredne predchádzajúcemu zvolenému obdobiu. Podkladom
pre dohodnuté úhrady je táto zmluva, preto Poskytovatel'nie je povinný zaýmto účelom lystavovať faktťrry'



mesacne štvrt'ročne polročne ročne

5.4' Spôsob ťrhľady

poštovol'l poukáŽkor'r X uunLoqlm Prevodonr

Učastrrík berie Ila vedomie' Že v prípade zvolenia spôsobu úhrady bankoým pľevodom. nebude osobitlle
vyzyvaný na vykolrávanie jednotliliich úhrad poskytovatel'onl a podkladonr pre vykonávanie dohodnuých r|lhľad je
výlučne táto znlluva.

5.5. V prípade, ak je účastItíkom podnikatel'ský subjekt. môže poŽiadať o zasielanie elektronickej faktúry :

5'3. Zvolené obdobie pre účely ťlhrad:

fi ziuaunl (uved'te prosínl Váš e_nlail do bodu t. Znrluvné strany)

X

neŽiadanl

5.6' V pľípade, ak je účastníkom ýzická osoba, môŽe poŽiadať o zasielanie avízana úhľadu sluŽieb elekĺ'onicky

Žiadam (uved'te pľosím Váš e-mail do bodu l. Zmluvné Strany) neŽiadam

6. osobitné ustanovenia o dobe viazanosti.

6.l. Pľipojenie k uŽívaniu programového balíka ITl0, DUo2, EXTRAnet je dohodnuté s dobou viazanosti na 24
mesiacov. V pľípade rredodľŽania zmluvnej viazanosti je Poskytovatel' oprávnený uplatniť voči účastníkovi nárok na

zaplatenie zmluvnej pokury vo uýške 90'- €.

! v prípade, ak podl'a pľedchádzajúcej zntluvy' ktorá bola nahradená touto zmluvou, treuplynula dohodnutá doba
viazanosti, táto neuplynutá doba viazanosti sa dojednáva ako doba viazanosti podl'a tejto znrluvy.

6.2. Pripojenie k uŽívaniu pľogľamového balíka MINI je dohodnuté s dobou viazanosti

bez viazanosti 24 mesiacov

V pľípade nedodrŽania zmluvnej viazanosti je Poskytovatel'opľávnený uplatniť voči účastIríkovi náľok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo qýške 90,- €.

6.3. Pľipojenie k uŽívarriu pľogľamového balíka BASIC je dolrodnuté s dobou viazatrosti 24 rnesiacov. V prípade
nedodľŽania znluvnej viazanosti je Poskytovatel' opľávnený uplatniť voči účastníkovi náľok na zaplatenie zmluvnej
pokuý vo v,ýŠke 90._ €.

! v prípade, ak podl'a predchádzajúcej znrluvy, ktorá bola trahradená touto mrluvou, neuplynula dohodnutá doba
viazanosti' táto neuplynutá doba viazanosti sa dojednáva ako doba viazanosti podl'a tejto znlluvy'

7. osobitné ustanovenia k užívaniu programového balíka BASIC' ITl0' DUo2' EXTRAnet

7. l. Účastník dňom uzavľetia tejto znlluvy preberá od Posky'tovatel'a do nájnlu na dobu platnosti tejto zllluvy_ a za
mesačný nájom uvedený v Taľife :

CAM SN:.............
CAM SN:..............

Seĺtop-box SN
Set-top-box SN
Modem:..............
7.2. Učastník dňotn uzavretia tejto zntluvy preberá od poskytovatel'a do bezplatného uŽívania na dobu platnosti tejto

zmluvy dekódovaciu kartu SN:..'....



ĺlš c-{t

7.3. Poukorlčenítejtozmluvyjeúčashríkpovirrný zariadeniauvedenévbodoch 7'l .a7.2. tejto zmluvyvľátiť
poskytovatel'ovi v stave v akonr ich prevzal s prilrliadnutím na obvyklé opotľebovanie, inak je poskytovatel' oprávnený

uplatniť voči účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo qýške 30,_ €.

8. Záverečné ustanovenle

8' l . Neoddelitel'nou súčasťou tejto zm|uvy je Tarifa a Všeobecné podmienky poslĺytovatel'a'

8.2. Účastník svojim podpisom poťvľdzuje, Že sa oboznámil s obsahom Tariff a Všeobecnými podmienkami a prevzal
ich spolu so zmluvou.

8.3. Zmluva sa uzatváľa na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňorn jej podpisu obidvomi zmluvnými stľanami.

8.4. Zneny a doplnky tejto zmluvy, s ýnimkou Tarifu a Všeobecných podnlienok, sa vykonávajú písomnýnt
dodatkorn, ktoý je platný po podpise obidvomiznlluvnýmistľanami.

8.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktolých jeden zostáva Poskytovatel'ovi a dľuhý obdrŽí Učastník.
8.6. Táto zmluva nahrádzaodo dňa nadobudnutiajej účinnosti všetky predchádzajúce zmluvy a dojednania uzavreté

medzi Poskytovatel'om a Účastníkom.

v Žĺl ine, -!#".n..!-?Z2..... v Taľto-ľ.llz- ', '4:?22l'2
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Poskvtovatel' Účastník
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