
 

 

 
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 

 č.  
 

(A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
1. Podnik:              ALNETwork s.r.o.  IČO: 45 359 644   DIČ: 2022963283  IČ DPH: SK2022963283 

        Priehradka 395/9  Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd B.Bystrica 

        966 01 Hliník nad Hronom Oddiel: Sro, vložka č. 17632/S 

a 
2. Účastník: 

 fyzická osoba nepodnikateľ.                                             fyzická osoba podnikateľ                                      právnická osoba 

Meno,priezvisko: / Obchodné meno:   
Adresa trvalého pobytu: / Sídlo:  

Typ dokladu totožnosti:   Číslo dokladu totožnosti:  

Platnosť dokladu totožnosti:   Štátna príslušnosť:  

E – mailová adresa:  

IČO:  DIČ:  IČ DPH: 

 Štatutárny zástupca:    Osoba konajúca za Účastníka (Splnomocnenec/Zákonný zástupca): 

Meno, priezvisko:  Dátum narodenia:  

Typ dokladu totožnosti: Číslo dokladu totožnosti: Štátna príslušnosť: 

Rodné číslo: Platnosť dokladu totožnosti: 

Adresa trvalého pobytu: 

Adresa pripojenia (uvádza sa len ak je iná ako adresa účastníka): 
Meno, priezvisko: / Obchodné meno:   
Adresa trvalého pobytu: / Sídlo :   
(B) VYBRANÝ TOVAR/SLUŽBA: 
Názov služby: Klient portal: 

Max. rýchlosti prístupu v kbps: Zákaznícke číslo: 

Cena za služby mesačne: Heslo:  

Fakturačné obdobie: Vystavovanie faktúry:  

Doba trvania zmluvy: neurčitá s výpovednou lehotou 1 mesiac 

Účastník sa zaväzuje využívať službu najmenej    mesiacov od začiatku poskytovania služby. V prípade nedodržania záväzku je Účastník povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa súčinu výšky mesačného paušálu a počtu mesiacov do konca viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti 
Účastník pokračuje vo využívaní služby, uvedená služba bude Účastníkovi poskytovaná na dobu neurčitú. 

Úhrada na účet SK97 0200 0000 0036 3591 8556 , variabilný symbol:                              konštantný symbol: 0308 
(C) SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Podpisom tejto zmluvy dáva Účastník svoj výslovný súhlas, aby pred uzatvorením zmluvy a kedykoľvek počas platnosti akejkoľvek 
zmluvy uzatvorenej medzi Účastníkom a Podnikom boli osobné údaje Účastníka (v rozsahu osobných údajov ako sú uvedené v tomto 
dokumente) spracúvané na účel zasielania marketingových ponúk produktov a služieb poskytovaných Podnikom, a to telefonicky, 
prostredníctvom SMS, elektronickej pošty, poštou alebo iným primeraným spôsobom.      SÚHLASÍM   ÁNO  NIE 
Tento súhlas udeľuje Účastník na dobu trvania akejkoľvek zmluvy o poskytovaní verejných služieb medzi Účastníkom a Podnikom. 
Účastník týmto berie na vedomie, že tento súhlas má právo kedykoľvek písomne odvolať, avšak nie spätne. Odvolanie súhlasu je 
účinné doručením písomného odvolania poštou na adresu sídla Podniku zapísanú v Obchodnom registri. 
 
 
V Hliníku nad Hronom dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ______________________________     ______________________________ 
                                   Podnik                            Účastník 



 

 

  
 
 

 
 
 
 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 
 

1. Účastník má záujem, aby mu Podnik poskytoval služby uvedené v časti (B) prostredníctvom Rádiovej siete Podniku za 
cenu, spôsobom a za podmienok uvedených v tomto dokumente, v Cenníku a v aktuálne platných Všeobecných 
podmienkach na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb spoločnosti ALNETwork s.r.o. (ďalej len 
„Všeobecné podmienky“). 

2. Účastník získa informácie o cenách Služieb v Cenníku elektronických komunikačných služieb spoločnosti ALNETwork 
s.r.o. (ďalej len „Cenník“), ktorý je dostupný na Predajnom mieste, Webovej stránke Podniku, v sekcii informácie. 

3. Táto zmluva o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej bude Podnik Účastníkovi poskytovať Služby, nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu uvedenú v časti (B) tohto dokumentu. 

4. Účastník podpisom tohto dokumentu potvrdzuje, že mu boli pri získavaní jeho osobných údajov poskytnuté všetky 
informácie a oznámenia v zmysle Nariadenia. 

5. Účastník potvrdzuje, že pri podpise tohto dokumentu prevzal aktuálne platný Cenník pre vybranú Službu a Všeobecné 
podmienky (oba dokumenty sú zverejnené aj na Webovej stránke Podniku), oboznámil sa s nimi a so znením týchto 
dokumentov súhlasí. 

6. Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že prevzal konkrétne doplnkové zariadenia a bol pripojený do verejnej 
telekomunikačnej siete internet dňom podpisu tejto zmluvy. 

7. Podnik môže pozastaviť poskytovanie služby v prípade, že Užívateľ nemá riadne uhradené platby za poskytnuté služby. 
8. Pojmy použité v tomto dokumente, ktoré tu nie sú definované majú rovnaký význam a obsah ako rovnaké pojmy 

definované vo Všeobecných podmienkach platných v čase podpisu tejto zmluvy. 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 

 
Kontaktné telefónne čísla: 
0917 556 555 (v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00) 

Webstránka: www.al-net.sk 
Mail: support@al-net.sk 

 
Pre hlásenie porúch mimo pracovnej doby je k dispozícii NON STOP odkazová schránka. 
 
 
 
 
 
 
 
        Za Podnik 
Podpis Účastníka:      Pečiatka a podpis: 


