
Zmluva o pripojení 
uzatvorená podľa §44 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách v platnom znení medzi:

1. Poskytovateľom :    RadioNET,org.zl Rádio WOW s.r.o.
 A.Kmeťa 531
 957 01 Bánovce nad Bebravou  Tel: 
0948 651 651, 0948 651 653
 Email: hotline@radiointernet.sk 

IČO: 45303711
DIČ: SK2022937290
Účet: 2943013199/1100, IBAN: SK32 1100 000 000 294 301 3199
Zapísaný: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro, vložka č. 26150/R

2. Zriadenie prístupu počínajúc dňom:  Číslo zmluvy: 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu :  bez viazanosti určitú s následným predĺžením bez viazanosti: 

4.Účastník (uveďte trvalé bydlisko alebo sídlo)

 Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): 

 právnická osoba  fyzická osoba – podnikateľ  fyzická osoba 

 IČO:    IČ DPH/DIČ: ČOP : 

 Ulica:    Obec:  Číslo: PSČ: 

 Telefón:  Fax:   E-mail: 

5. Adresa umiestnenia služby: (vypĺňa sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka

 Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): 

 Ulica:  Číslo:  Obec:  PSČ: Poschodie:

7. Tarifa mesačných programov a služieb

 Program:  Max. rýchlosť pripojenia:  Dátový limit:   Cena s DPH: 

9,90 €

16,90 €
5G Mini 
5G Rodinný 
5G/LAN Super/Firemný
LAN Mini
LAN Rodinný

7 / 1 Mbit
10 / 2 Mbit
15 / 3 Mbit
8 / 2 Mbit
12 / 3 Mbit

neobmedzené

neobmedzené
neobmedzené
neobmedzené  
neobmedzené

24,90 €

 Typ pripojenia (rozhranie):     rádiové (IEEE 802.11 / Wi-Fi)   káblové (IEEE 802.3 / Ethernet) 

 Spôsob úhrady:  Trvalým príkazom Faktúrou

8. Cena za zriadenie služby (s DPH):

 Spôsob úhrady inštalácie:  Inštalačný poplatok: 69 €   v hotovosti  príkazom na úhradu 

9. Iné dojednania:

 Zariadenie ostáva počas celej zmluvy majetkom poskytovateľa 
 Zariadenie ostáva po ukončení zmluvy majetkom užívateľa     

Účastník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami poskytovania služby tak, ako je dohodnuté v tejto zmluve. Účastník tiež vyhlasuje, že sa oboznámil s 
Všeobecnými podmienkami prístupu do siete internet spoločnosti Radio WOW media,  súhlasí s nimi, ako aj s cenou za poskytovanú službu. Všetky podmienky zmluvy boli 
dohodnuté individuálne. Ceny sú uvedené s DPH. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac . Ďalšie podmienky poskytovania služby, spôsob zmeny a ukončenia platnosti 
zmluvy, ako aj iné práva a povinnosti účastníka a poskytovateľa upravujú Všeobecné podmienky na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu 
do siete Internet spoločnosti Radio WOW  s.r.o. ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno robiť len formou písomných dodatkov. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch zhodných exemplároch, každá zmluvná 
strana obdrží jeden exemplár. Prípadne individuálne dohodnuté body tejto zmluvy sa uvedú na druhú stranu tejto zmluvy a sú riadne platné.

Miesto: Miesto: 

Dátum: Dátum: 

Podpis a pečiatka poskytovateľa Podpis a pečiatka účastníka

6. Adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok: (vypĺňa sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp. ak účastník využíva P.O. BOX)

  Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): 

  Ulica:  Číslo:  Obec:  PSČ:  P.O.BOX: 

 Inštalačný poplatok: 0 €

9,90 €

16,90 €

Faktúra poštou (príplatok + 0,80 €/ks):

EMAIL PRE FAKTÚRY:

 Cena za spotrebný materiál (konzoly a pod.): 




