D O D A T O K č. 6
k zmluve č. 20030825/2

Nám. A. Bernoláka 377
029 01 Námestovo

zákaznícka linka: 0850 888 019
linka tech.podpory: 0800 601 116
faktury@dsidata.sk | www.dsidata.sk

Zmena produktu služby flexi NET
Zmluvné strany

Užívateľ
Adresa / sídlo:

Štatutárny zástupca
IČO:
DIČ:

Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín
Ing. Šaško Ivan
00314901
2020573929

Prevádzkovateľ
Adresa / sídlo:

Štatutárny zástupca
IBAN:
SWIFT:
IČO:
IČ DPH:
Výpis z obch. registra:

DSI DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377
029 01 Námestovo
Mgr. Rastislav Dravecký, konateľ
SK3075000000004007631524
CEKOSKBX
36399493
SK2020129727
okr. Súd v Žiline, odd. SRO, vl.č. 12967/L

čl. I. Predmet dodatku
1. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli na zmene mesačného programu prístupu do internetu,
prevádzkovaného na adrese Medvedzie, Michalské nám., Tvrdošín od 1. 2. 2016
z programu Internet Optic 50 Mb
na program flexi NET Optic 100 Mb (FTTB) v cene pri viazanosti služby na 24 mesiacov 13,90 € s
DPH, alebo pri viazanosti služby na 12 mesiacov 15,90 € s DPH, alebo bez viazanosti služby 17,90 €
s DPH
2. Program bude automaticky zmenený prevádzkovateľom v priebehu uvedeného dňa, pričom budu
dodržané pravidlá pre zmenu mesačného programu prístupu do internetu.
3. Nový program bude platný do prípadnej ďalšej zmeny programu, resp. ukončenia služby prístupu do
internetu.

čl. II. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden exemplár obdrží Prevádzkovateľ a
jeden exemplár obdrží Užívateľ v písomnej forme, respektíve v elektronickej forme.
4. Užívateľ vyhlasuje, že dodatok ako aj Všeobecné podmienky Prevádzkovateľa zverejnené na
www.dsidata.sk si podrobne prečítal, porozumel ich textu a na znak súhlasu s ich obsahom dodatok
vlastnoručne podpisuje, resp. pri elektronickej forme uzavretia dodatku tak činí potvrdením
elektronického formulára.
5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu, resp. potvrdením elektronického
formulára.
6. Ceny sú uvádzané s DPH 20%, pokiaľ nie je uvedené inak.
Námestovo 13.1.2016

pečiatka a podpis
zodpovednej osoby prevádzkovateľa

pečiatka a podpis
zodpovednej osoby úžívateľa

