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ZMLUvA o posKyTovaNí vononÝcH oÁrovÝcH sr,užIBn (streač.l) Poskytovatel'
Číslo zmluvy ,"< l) I y / // / l L?

,/
Detronics, s.r.o. lČo: +sgtssos
Buzulucká g tČopH: SK2022960192
Zvolen Banka: VUB, a.s.
960 01 Č, účtu: 2726241g53to2oo

podl'a §.269 ods.2 zák.č.513l 1991 Zb, Obchodného zákonníka
Neoddeliiel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné podmienky,

Osobité podmienky a Cenník služieb

klient {súkromná osoba) Telefón

Meno a priezvisko čisto op

Bydlisko Rodné číslo

Klient (právnická osoba / SZČO} Fax

obchodné meno LUKUS r.o. lČo 423I3902

ZastúoenÝ lč DPH/DIč 2120186662

Sídlo
Námestie republiky 2095 /5, 984

01 Lučenec Bankové spojenie

Telefón 090536468 1
Živnostenský list /
Výpis z oR

Adresa zasielania faktúr Qpis elektronickej faktúry
obchodné meno /
Meno a priezvisko LIIKUS r.o. Elektronická faktúra x

Sídlo / Bydlisko
Námestie republiky 2Og5 15, 984

01 Lučenec E-mail lukus@lucenec.sk

lnformácie k prípojke

Adresa pripojenia
ul.Dr.Herza 24O/I
984 01 Lučenec Dealer Signal-code s.r.o.

kácia

Aktivované služby LAN pripojenie
Bezdrótové oripoienie

In Televízia HD KABEL
DualPlay

!fOptické pripojenie M

Fiberline Start
Fiberline Lite
FiberLine

ll Fiberline Pro
Fiberline Expert

!
tr

viazanosť
Bez viazanosti !

klient pri viazanosti zmluvy na 24 mesiacov získava prvé 3 mesiace zdarma

LAN pl!p9i9!!9_
Paťametre produktu

HomeNet active ! HomeNet active 12
Verejná lP adresa

trl
Viazanosť zmlqvlt

Bez viazanosti tr 12 mesiacov ] 24 mesiacov ]
l(len,LpllUelqlostizmluvy na 24 mesiacov získava prvé 3 mesiace zdarma
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ZilnLUV Ao posKyTovaruí vBRB.lNÝcu oÁrovÝcH sLužIBn (strma č.2)

Číslo zm_luly

wifion - line
wifi on - line active
5G Line Start
5G Line Lite

II!I

5G Line
5G Line Pro
5G Line Expert
Verejná lP adresa

Televízia HD KABEL

k Službe HD KABEL a k Službe

TV archív (7 dň

Kli""t pri 
"i"."".

Balíček HBO
Balíček ClNEMAX
Balíček MAXPACK
Balíček FiImBox Premium

Ponuka HD START
Ponuka SD START
Ponuka Základná (Spolu - Šport, Rodina, Vol'ný čas)
Balíček Šport
Balíček Rodina
Balíček VoI'ný čas

DualPlay Start
DualPlay Lite

DualPlay Pro
DualPlay Expert

Balíček HBO
Balíček C!NEMAX
Balíček MAXPACK
Balíček FilmBox Premium

Ponuka Základná(Spo|u - šport, Rodina, Vol'ný čas) !
Balíček Šport -
Balíček Rodina l
Balíček Vol'ný čas I
Doplnkové balíčkv
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koncové zariad en ia/sl už

Celková jednorázová platba s DPH (Aktivácia služby) 0,'
Celková mesačná platba s DPH (Mesaěné platby za služby) {o€

zMLUVA o posKyToVANí vnnBrNÝcH oÁrovÝcH st-užrnn ($rfua č,3)

Číslo zmluly d, 0 4 l, 4 / ,/ d tl

Aktivácia nájomnej zmluvy na 24 mesiacov
k SGHz / HAG prípojke
Aktivácia 1. Set top boxu

Aktivácia 2. Set top boxu tr
Aktivácia 3. Set top boxu

zariadenie

5GHz prípojka

HAG (Home Access Gateway)

Set top boxu Arris 1 1 13

Set top boxu Arris 1 1 
,13

Set top boxu Arris 1 1 13

n
ts

I
n
l

SN

SN

SN

sN

sN

záverečné ustanovenia
Dátum prvého pripoienia

Zhodný s podpisom tohto formulárazmluvy
Uvedený na preberacom protokole

MR Klient nemá prístup do svojho telekomunikačného
zariadenia Fa

predplatné a zúětovacie obdobie

1 mesiac vopred K llS mesiace vopred ] 6 mesiqcov vopred l ll tZ mesiacov vopred f,
Klient podpisom tejto zmIuvy dáva súhlas k zmluvnej pokute 132,78 EUR v prípade

nevrátenia plelaja{ého Koncového zarladenia po ukoněení tejto zmluvy do 14-tich dní.
Klient podpisom tejto zmluvy dáva súhlas k zmluvnej pokute 132,78 EUR v prípade

Klient podpisom tejto zmluvy dáva súhlas k zmluvnej pokute 132,78 EUR v prípade
nedod ržania doby viazanosti.

ee

f, ! e"l,n2 u_{€".e. ...... 11é, i r:. /..:.:?

Vyhlasujem, že som sa oboznámil so podmienkami
tvat'a cenníkoma osobitými podmienkami, ktoré sa

pis Pečiatka

Ll,tt, U a



Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej
telekomunikačnej služby "Prístupu do siete lnternet"
prostredníctvom bezdrótovej a káblovej elektronickej
komunikačnej siete spoločnosti Detronics, s.r.o.,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica vo vložke č. 17588/5
("Podmienky")

1. Úvodné ustanovenia a definície niektonj,ch pojmov

'1,1. Spoločnosť Detronics, s.r.o. je oprávneným
poskytovaiel'om verejnej elektronickej komunikačnej služby
prístupu do siete lnternet a d'alších služieb na základe
všeobecného povolenia č. VP-O1/2OO4 TÚSR.
1.2. Podmienky spolu so všetkými ostatnými Zmluvnými
dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi
spoločnosťou Detronics, s,r.o. (d'alej len Poskytovatel'om) a
Klientom, ktorý je založený uzavretím príslušnej zmluvy o
pripojení medzi Poskytovatel'om a Klientom.
í.3. Pre účely Zmluvy sa vytvárajú nasledovné definície:
1,3.í. "Zmluva" je Zmluva o pripojení, ktorá sa uzatvára
medzi Poskytovatel'om a Klientom, ktorá pozostáva zo
všetkých takých zmluvných dokumentov, ktoré sú označené
toiožným číslom Zmluvy, alebo z ich označenia inak
nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok.
1.3.2. "Podmienky" sú tieto "Všeobecné podmienky k
zmluve o pripojení".
í.3.3. "Formulár" je tlačivo označené ako "Formulár zmluvy
o pripojenÍ".
1.3.4. "Zmluvné dokumenty" sú Podmienky a Formulár ako
aj všetky písomné dohody a dodatky, ktonj,mi sa mení alebo
doplňa Zmluva.
't.3.5. "Systém" je súhrn íyzicky a logicky prepojených
zariadení prevádzkovaných Poskytovatel'om a používaných
na prenos dát. Súčasťou Systému sú Zariadenia.
1.3.6. "Siet' lnternet" je medzinárodná verejná
telekomunikačná sieť na prenos dát.
1.3.7. "Pripojením" sa pre účely Zmluvy rozumie také
pripojenie koncového zariadenia Klienta k Sieti lnternet, kedy
Klient má pri absencii všetkých rušivých faktorov možnosť
prístupu do Siete lnternet.
1.3.8. "Službou" sa rozumie verejná elektronická
komunikačná služba prenosu dát prostredníctvom Siete
lnternet, ktorá pozostáva z jednotlivých zložiek, ktonl,ch
predmet, obsah, úroveň a názov je vymedzený v platnej
Tariíe podl'a typu zvoleného programu služieb.
1.3.9. "Dóverné informácie" znamenajú všetky informácie,
o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci ich zmluvného
vztahu založeného zmluvou, a ktoré sú označené ako
dóverné, alebo sú na základe iných okolností rozpoznatel'né
ako obchodné alebo podnikaiel'ské tajomstvo druhej
zmluvnej strany.
1.3,10."Odplata za posklrtovanie Služby" je odplata za
plnenie závázkov Poskytovatel'a podl'a Zmluvy, ktorá je
vymedzená v článku 9 Podmienok v spojení s príslušnými
ustanoveniami platnej Tarify.
1 .3.1't ."Tarifa" je sadzobník (§ 41 Zákona) jednotlivých
zložiek odplaty za poskytovanie Služby zo strany
Poskytovatel'a, ktorý je vyhlasovaný Poskytovatel'om, a ktorý
okrem sadzieb jednotlivých zložiek odplaty upravuje aj zlavy
a príplatky a podmienky ich uplatňovania.
1.3.í2."Obdobie" je jeden mesiac. Myslí sa tým každý
mesiac začínajúci vždy prvým dňom v kalendárnom mesiaci.
1.3.13."Porucha" je stav, kedy Klient nemóže využívať
Službu a ktorý je zároveň zavinený chybou Systému.
1.4. Všetky pojmy definované v tomto článku Podmienok sa
v rovnakom význame používajú vo všetkých Zmluvných
dokumentoch, ak nie je výslovne ustanovené inak.
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2, Podmienky na uzavretie Zmluvy a vymedzenie územia
poskytovania Služieb
2.1. Poskytovatel' uzatvorí Zmluvu s každým záujemcom,
ktorli prejaví záujem o elektronické komunikačné služby
Poskytovatel'a, a ktonj, splní osobitné podmienky, ktoré sú
stanovené v týchto Podmienkach.
2,2, Ak zo Zákona alebo týchto Podmienok nevyplýva niečo
iné, Poskytovatel' je oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy,
ak:
2.2,'l. jel poskytovanie v požadovanom mieste alebo v
požadovanom rozsahu je technicky neuskutočnitel'né alebo
2.2.2. záqemca nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu,
pretože je dlžníkom Poskyiovatel'a alebo iného
telekomunikačného podniku alebo Poskytovatel' alebo iný
telekomunikačný podnik už predtým odstúpil od zmluvy s ním
alebo
2.2.3. jej uzavretie by bolo v rozpore so zákonom alebo
dobnými mravmi, alebo by to nebolo spravodlivé od
Poskytovatel'a požadovať.
2.3. Podmienkou na uzavretie Zmluvy 1e, že záujemca
požiada o jej uzavretie a predloží doklady, ktoré preukazujú
totožnosť záujemcu, jeho fakturačnú adresu a d'alšie doklady
a podmienky požadované Poskytovatel'om. Podrobná
informácia o požadovaných dokladoch a d'a|ších
podmienkach je k dispozícii v obchodnej kancelárii
Poskytovatl'a, u jej obchodných zástupcov alebo na
lnternete.
2.4. Poskytovatel' poskytuje Službu na celom území
Banskobystrického kraja. S ohl'adom na charakter Siete
lnternet, móže však pri využití Služieb Klient komunikovať aj
s tými účastníkmi Siete lnternet, ktorí do tejto siete vstupujú
mimo územia siete Poskytovatel'a.
3. Predmet Zmluvy
3.1. Predmetom Zmluvy sú:
3.1.1. Závázok Poskytovatel'a pripojiť počítač, prípadne
router Klienta na Sieť lnternet prostredníctvom
ethernetového kábla, prípadne rádiového zariadenia a
poskytovať Klientovi počas trvania Zmluvy Službu a plniť
všetky d'alšie povinnosti tak, ako sú výslovne uvedené v
Zmluve,
3,1.2. závázok Klienta platiť Poskytovatel'ovi za plnenie jeho
závázkov podl'a Zmluvy odplatu vymedzenú v článku 9
Podmienok a podl'a platnej Tarify a plniť všetky d'alšie
povinnosti tak, ako sú vymedzené v Zmluve alebo ako zo
Zmluvy vyplývajú.
4. Povinnosti Poskytovatel'a
4.1. Ak je súčasťou Služby aj poskytovanie kompletnej
inštalácie pripojenia, to znamená zabezpečenie všetkej
technickej podpory vrátane úpravy počítača Klienta, alebo
celej jeho siete prípadne úpravy jeho siete podl'a nárokov
klienta a možností Poskytovatel'a, ako aj kabeláže a jej
vhodného spósobu upevnenia a veškerej podpory, je
Poskytovatel' povinný poskytovať ju vždy len na základe
podpísania platného dodatku k danej zmluve,
4,2. Poskytovatel' je povinný, pokial' možno vopred a včas
oznámiť Klientovi bud' priamo, alebo iným vhodným
spósobom obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné
nepravidelnosti v poskytovaní Služieb. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas mimoriadnej situácie.
4.3. Každá zo zmluvných strán bezodkladne poskytne druhej
strane také informácie a asistenciu, ktoré móže druhá strana



V primeranej miere požadovať, aby mohla plniť svoje závázky
podl'a Zmluvy. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby
informácie poskytnuté druhej strane v súlade a v súvislosti s
touto Zmluvu boli pod|'a jej najlepších vedomostí správne v
čase poskytnutia druhej strane.
5. odstraňovanie porúch
5,1. V prípade, že nastane Porucha, za ktorej vznik je
zodpovedný Poskytovatel' podl'a článku 7 Podmienok, je
Poskytovatel' povinný odstrániť takúto Poruchu v najkratšom
možnom čase na základe oznámenia klienta o poruche.
Táto povinnosť platí však len viedy, ak odstránenie Poruchy
spočíva výlučne na technických a personálnych kapacitách
Poskytovatel'a s tým, že v ostatných prípadoch sa určí
primeraná lehota podl'a povahy daného prípadu.
5.2. V prípade, že za vznik Porúch je zodpovedný
Poskytovatel', uskutočňuje sa odstránenie Porúch v zmysle
bodu 5.1. Podmienok bezodplatne a na náklady
Poskytovatel'a. Odstraňovanie Porúch, za v znik ktoryich nie je
Poskytovatel' zodpovedný, je Poskytovatel' oprávnený
uskutočňovať na základe žiadosti Klienta a za odplatu a na
náklady Klienta.
5.3, Všetky informácie o stave Systému a prípadných
zmenách sú poskytované v obchodnej kancelárii
Poskytovatel'a, alebo telefonicky.
6. Povinnosti Klienta
6.1. Klient je povinný umožniť plnenie všeikých povinností
Poskytovatel'a počas celej doby trvania Zmluvy, vrátane
poskytnutia súčinnosti požadovanej zo strany Poskytovatel'a.
6.2. Klient je povinný využívať Služby len spósobom, ktonj, je
v súlade so Zmluvou a písomnými návodmi a pokynmi
Poskytovatel'a,
6.3. Klient sa zavázuje platiť všetky peňažné závázky včas a
v dohodnutej výške v súlade s podmienkami Zmluvy.
6.4. Klientsa zavězule nezneužiť žiadnuzo Služieb na:
6.4.1. podporu, vytvorenie priestoru alebo na zapojenie sa do
akejkolVek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity vrátane, na
prenos obscénnej alebo urážlivej komunikácie alebo
uverejňovanie takýchto materiálov na Sieti lnternet,
rozširovanie počítačových vírusov, neoprávnený zásah do
materiálov podliehajúcich autorskému právu alebo do
vlastníckych materiálov, alebo publikovanie ohováračských
materiálov;
6.4.2. narušenie bezpečnosti systému alebo siete pokusom o
získanie neoprávneného prístupu k dátam, systémom alebo
sieťam, alebo ich použitím, vrátane akéhokol'vek pokusu o
preskúšanie, preverenie alebo otestovanie zranitelnosti
systému alebo siete, alebo o porušenie bezpečnostních
opatrení alebo opatrení na kontrolu prístupových práv bez
výslovného povolenia vlastníka systému alebo siete;
6.4.3. svojvol'nými pokusmi o preťaženie systému a inými
zlovol'nými krokmi; alebo
6.4.4. posielanie nevyžiadanej elektronickej pošty
("spamming"), zverejňovanie spamu na komunikačných
adresách newsgroups, porušujúc tak pravidlá takejto
komunikačnej skupiny newsgroup,
6,4,5. súčasné pripojenie viacenj,ch užívatel'ov respektive
počítačov zapojených do lokálnej siete alebo svojvol'ne si
predlžovať kábel a ťahať na iné miesto či lokalitu, ako mu
bolo pripojenie zriadené, pokial'to nemá vo formuláry k danej
zmluve pri výbere, Služba definované inak. lnak klient sa
zodpovedá Poskytovatelbvi za škodu, ktorá mu v dósledku
takéhoto konania vznikne a Poskytovatel' má právo
s okamžitou platnosťou rozviazať zmluvný pomer.
6,5. Klient je povinný dbať na to, aby na zariadeniach
Poskytovatel'a nevznikla žiadna škoda, a to ani v dósledku
náhodnej udalosti. Klient týmto preberá zodpovednosť za
vznik akejkolVek, t.j. aj náhodnej škody na zariadeniach
Poskytovatel'a, ktoré budú umiestnené v priestoroch Klienta,
a to od okamihu ich umiestnenia v jeho priestoroch až do ich

odvozu Poskytovatel'om z hl,chto priestorov a je povinný túto
škodu Poskytovatelbvi nahradiť, vrátane ušlého zisku.
6.6. Klient je povinný zálohovať všetky údaje vo svojich
informačných systémoch vždy pred prípadne počas výkonu
Servisu alebo akýchkolVek zásahov technikov Poskytovatel'a
do jeho zariadení uskutočnených na základe Zmluvy alebo v
súvislosti s ňou. Ak pre nedodržanie tejto povinnosti vznikne
Klientovi akákolVek škoda v dósledku činnosti Poskytovatel'a,
nie je Poskytovatel'za takúto škodu zodpovedný a nie je teda
povinný takúto škodu Klientovi ani len čiastočne uhradiť.
7. Zodpovednost' za škodu
7.1. Poskytovatel'je zodpovedný za akúkolVek Poruchu bez
ohl'adu na jej irvanie, charakter a závažnosť len v prípadoch,
ked' Porucha bola spósobená zavineným porušením
povinností Poskyiovatel'a zo Zmluvy v rozsahu a spósobom
vyplývajúcim z trýchto Podmienok.
7.2. Zodpovednosť Poskytovatel'a za škody spósobené
v dósledku neposkytnutia, čiastočného poskytnuiia alebo
vadného poskytnutia Služby je obmedzená na povinnosť
vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú,
čiastočne alebo vadne poskytnutú Službu, resp. pomerne
znížiť cenu za Službu za obdobie neposkytnutia, čiastočného
alebo vadného poskytnutia Služby.
7,3. Poskytovatel' nezodpovedá za škody, ktoré vznikli
Klientoviasúvisiasobsahomabezpečnosťou
prepravovaných správ.
7.4. Poskyiovate|'je povinný v prípade vzniku škody, za ktorú
zodpovedá, nahradiť Klientovi škodu v rozsahu určenom v
tejto časti Podmienok.
7.5. Klient nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie
povinností Poskytovatel'a bolo spósobené konaním Klienta
alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol povinný. Klient
nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola
spósobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej
právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania
vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.
7.6. Poskytovate|' nezodpovedá za žiadne škody spósobené
prezradením Klientových prístupových údajov, ktoré sú mu
definované a ktoryich utajenie je povinný zabezpečiť.
7.7. Poskytovatel' je podl'a vlastného výberu oprávnený
nahradiť Klientovi škodu, za ktorú zodpovedá bud'finančnou
odplatou alebo uvedením do póvodného stavu, ak je to
možné.
8, Niektoré oprávnenia Poskyrtovatel'a
8.1. Poskytovatel' je oprávnený dočasne pozastaviť
poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za
akékol'vek porušenie Zmluvy v potrebnom rozsahu z dóvodu
verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu,
prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre
výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, alebo v snahe
vyhnúť sa chybám v Systéme,
8.2. Poskytovatel' je oprávnený pozastaviť poskytovanie
Služby podl'a Zmluvy bez toho, aby sa to považovalo za
akékol'vek porušenie Zmluvy, ak Klient nezap|atí splatnú
odplatu alebo jej časť podl'a Zmluvy ani do B dní odo dňa
doručenia upomienky zo strany Poskytovatel'a, a to až do
času úplného uspokojenia celej pohl'adávky Poskytovatel'a
zodpovedajúceho takémuto závázku Klienta, vrátane jej
príslušenstva alebo do zániku Zmluvy.
8.3. Poskytovatel' je oprávnený pozastaviť poskytovanie
Služby podl'a Zmluvy bez toho, aby sa to považovalo za
akékol'vek vykonania iechnických opatrení zamedzujúcich
zneužívaniu Služby, pričom za zneužívanie Služby sa najmá
považuje každý prípad, ked'Klient poruší svoj závázok podl'a
bodu 6.4. Podmienok.
8.4. Poskytovatel'ovi pahí Odplata podl'a Zmluvy v celom
rozsahu aj v prípade, že Poskytovatel'preruší poskytovanie
Služieb podl'a bodov B.1. až B.3. Podmienok, a to po celý
čas, kedy bude poskytovanie Služieb podl'a bodov B..l . až
8.3. Podmienok prerušené s výnimkou prerušenia



poskytovania Služby pre výkon prác potrebných pre
prevádzku alebo v snahe vyhnúť sa chybám v Sysiéme.
8,5. Poskytovatel' je oprávnený požadovať od Klienta
zloženie zálohy podl'a platnej Tarify. Poskytovatel' je pritom
oprávnený a Klient s tým súhlasí, že záloha móže byť zo
strany Poskytovatel'a kedykol'vek započítaná s akýmikolVek
d'alšími pohl'adávkami Poskytovatel'a voči Kíientovi.
8.6. Poskytovatel' je tiež oprávnený zaviesť dodatočné
spósoby ochrany siete, pokial' je to potrebné z dóvodu
ochrany Klienta alebo Systému a pokial' zavedenie tejto
ochrany nevyvolá dodatočné náklady zo strany Klienta.
8.7. Poskytovatel' je oprávnený uskutočniť akékol'vek
softvérové alebo hardvérové zmeny v Systéme, ak takéto
zmeny nemajú za následok podstatné zníženie kvality
poskytovaných služieb.
8.8. Poskytovatel' je oprávnený zverejniť Klienta v databáze
neplatičov s uvedením jeho mena, bydliska a dlžnej čiastky v
prípade, ak Klient nezaplatí dlžnú čiastku ani do 30 dňa od
dátumu splatnosti príslušnej faktúry,
8.9. Poskytovatel' má právo so súhlasom Klienta
zhromaždbvať, evidovať a akokol'vek spracovávať jeho
osobné údaje, ktoré tento poskytol Poskytovatel'ovi v
súvislosti so Zmluvou. Klient podpisom Zmluvy na Formulári
udel'uje spoločnosti Detronics, s.r.o. súhlas s takýmio
nakladaním s jeho osobnými údajmi pre vnútorné a
marketingové účely Poskytovatel'a.
8,í0. Poskytovatel' má právo zverejniť základné údaje o
Klientovi v referenčnej listine. Poskytovatel' sa zavázuje
zverejniť len údaje o mene , názve a lokalite, kde sa Klient
pripája do Systému.
9. Odplata za poskytovanie Služby a platobné podmienky
9.1. Klient je povinný platiť Odplatu za poskytovanie Služby v
pravidelných opakovaných platbách za každé Obdobie
vopred na základe faktúr vystavovaných Poskytovatel'om.
Klient je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol,
kto4i je uvedený na príslušnej faktúre.
9.2. Poskytovatel'ovi vzniká nárok na zaplatenie Odplaty za
poskytovanie Služby vždy v prvý deň Obdobia bezprostredne
predchádzajúceho Obdobiu, za kíoré sa príslušná platba
Odplaty platí. Týmto dňom vzniká Poskytovatel'ovi právo
vystaviť faktúru na zaplatenie danej platby Odplaty za
poskytované Služby. Ak nie je uvedené inak, každá faktúra je
splatná do '14 dníodo dňa jej vystavenia.
9.3. V prípade, ak Klient neobdrží faktúru (poštou / mailom)
od Poskytovatel'a ani do 15. dňa od začiatku príslušného
Obdobia, je povinný túto skutočnosť ihned' oznámiť
Poskytovatel'ovi.
9.4. Ak je vo Formulári uvedená minimálna doba trvania
Zmluvy, tak potom je poskytnutie zl'avy zo základnej výšky
každej platby Odplaty za poskyiovanie Služby podmienené
tým, že Zmluva bude trvať aspoň po dobu uvedenú vo
Formulári. Klient získava poskytnutú zl'avu zo základnej
výšky všetkých platieb Odplaty za poskytovanie Služby až
uplynutím tejto doby.
9.5. Aj ked' je poskytnutie zl'avy zo základnej výšky
jednotlivých platieb Odplaty za poskytovanie Služby
podmienené v zmysle bodu 9.4. Podmienok, Klient uhrádza
jednotlivé platby Odplaty za posklovanie Služby v základnej
výške zníženej o sumu poskytnutej zl'avy spolu so sumou
DPH pripadajúcou na takto znížené sumy jednotlivých platieb
Odplaty za poskytovanie Služby.
9.6. Ak Zmluva nebude trvať po dobu, ktorou je podmienené
poskytnutie zl'avy, tak Klient stráca poskytnutú zl'avu, ak mu
Poskyiovatel' do jedného roka po zániku Zmluvy oznámi
stratu poskytnutej zl'avy, v dósledku čoho, je Klieni povinný
doplatiť Poskytovatel'ovi spátne od uzavretia Zmluvy súčet
súm zliav, o ktoré boli znížené všetky platby Odplaty za
poskytovanie Služby spolu so sumou DPH pripadajúcou na
túto doplácanú časť Odplaty za poskytovanie Služby, a to
jednorazovo na základe faktúry vysiavenej Poskytovatel'om.

9.7. Ak Zmluva nebude trvať po dobu, ktorá je vyznačená vo
Formulári a ak je za nedodžanie doby viazanosti
k príslušnému programu v cenníku určená zmluvná pokuta,
má Poskytovatel' nárok na zaplatenie tejto pokuty klientom
na základe faktúry od Poskytovatel'a,
9.8. Ak sa v niektorom Období počas trvania Zmluvy
vyskytnú Poruchy, s výnimkou Porúch za ktoré Poskytovatel'
zodpovedá podl'a čl. 7. Podmienok, má Poskytovatel' za
dotknuté Obdobie nárok na celú sumu platby Odplaty za
poskytovanie Služby v základnej výške pripadajúcej na
dotknuté obdobie.
9.9. V prípade omeškania Klienta s platením akéhokol'vek
peňažného závázku móže Poskytovatel' faktúrovať Klientovi
úrok z omeškania vo výške 0.05o/o z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.
9.10. Poskytovatel'má nárok na odplatu za znovupripojenie
podl'a cenníka, ak bolo Klientovi pozastavené poskytovanie
služieb podl'a bodov B.2. a B.3 Podmienok,
9.11. Ak Klient využíva program, pri ktorom zasielanie faktúr
pozemnou poštou je podl'a cenníka spoplatnené, má
Posktovatel' právo si túto sumu účtovať. Zasielanie faktúr
elektronickou formou je bezplatné. Spósom zasielania faktúr
Klient vyznačí v zmluve, prípadne v dodatku k zmluve (ako
Dodatok k zmluve sa berie do úvahy aj vyplnený
predregistracný elektornický formulár na stránke
WWW.zVnet.net)
10. Reklamačný poriadok
10,í. Klient je oprávnený reklamovať správnosť faktúrovanej
sumy Odplaty za poskytovanie Služby a kvality poskytnutej
Služby písomne v lehote do 30 dní odo dňa kedy sa stala
skutočnosť zakladajúca dóvod reklamácie, inak toto právo
zaniká. Reklamácia vo veci prešetrenia správnosti účtovania
a prešetrenia kvality poskytnutém Služby nemá v Zmysle
zákona odkladný účinok na povinnosť Klienta zaplatiť
príslušnú úhradu Odplaty podl'a Zmluvy.
10.2. Ak sa v niektorom zúčtovacom období nepretžite
preruší poskytovane Služby na čas dlhší ako 12 hodín od
nahlásenia Poruchy klientom a pokial' Poskytovatel'za toto
prerušenie zodpovedá, má klient nárok na pomerné zníženie
Odplaty. Toto právo si musí Klient uplatniť u Poskytovatel'a
najneskór do 1 mesiaca od posledného dňa príslušného
Obdobia, inak toto právo zaniká.
10.3. Služba je poskytnutá vadne (nekvalitne), alebo
nezodpovedá podmienkam podl'a Zmluvy.
10.4. Ak Klient neuplatní reklamáciu v lehote uvedenej
v bode 10.1. a í0.2. Podmienok, Poskytovatel' nie je povinný
reklamácii vyhovieť.
10.5. Ak Klient zmešká zo závažných dóvodov lehotu pre
uplatnenie reklamácie, móže písomne požiadať o odpustenie
zmeškania lehoty. Poskytovatel' móže zmeškanie lehoty
odpustiť, ak Klient preukáže, že lehotu zmeškal zo
závažných dóvodov, a ak uplatní zmeškanú reklamáciu do
10 dní po zániku týchto dóvodov. Zmeškanie lehoty nie je
možné odpustiť, ak uplynulo viac ako 3 mesiace odo dňa,
kedy mohla byť reklamácia prvýkrát uplatnená.
í0.6. Poskytovatel' sa zavazuje reklamáciu prešetriť do 60
dní odo dňa jej doručenia a písomne oznámiť výsledok
šetrenia Klientovi vtomto termíne. Vopačnom prípade sa
reklamácia považuje za uznanú.
10.7. V prípade, ak bude reklamácia zo strany

Poskytovatel'a uznaná za opodstatnenú, bude táto Klientovi
zúčtovaná vo faktúre za Obdobie bezprostredne nasledujúce
po Období, v ktorom bola reklamácia uznaná.
íí. Mlčanlivost'
1'1.1. V súvislosti s dóvernými informáciami sprístupnenými
druhej strane, každázmluvná strana bude:
11.1 .1 . počas trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení,
uchovávať v tajnosti a dóvernosti akékolVek Dóverné
informácie a - pokial' to nie je pre účely Zmluvy - nebude



takéto informácie reprodukovať ani poskytovať hetím
stranám alebo ich iným spósobom využívať,
1,1.1.2. sprístupňovať Dóverné informácie tretím stranám iba
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
strany.
11.2. Všetky d'alej siahajúce zákonné povinnosti mlčanlivosti
zostanú nedotknuté.
12. Požiadavka pisomnej formy
12.í. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo
zrušeniu Zmluvy vyžadujú pre svoju platnosť písomnú formu.
12.2. Faxová korešpondencia sa považuje za písomný
dokument, ak obsahuje podpisy osób oprávnených konať za
konajúcu zmluvnú stranu.
'l3. Komplexná Zmluva
13.1. Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy sú všetky Zmluvné
dokumenty.
13.2. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných
strán ohl'adne predmetu Zmluvy, pričom ako také nahrádza
všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory
ohl'adne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
í4. Trvanie azánik Zmluvy
'l4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu uvedenú vo Formulári,
prípadne v cenníku k příslušnému programu.
14.2. Obe zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedať
písoumnou formou. Výpovedná lehota je jeden mesiac a
uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'doručená
druhej zmluvnej strane, ak v Podmienkach nie je uvedené
inak.
14.3. Poskytovatel' je oprávnený okamžite zrušiť Zmluvu
podl'a § 43 ods. 5, a to ak Klient:
í4.3.1. opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia
verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj
z nedbanlivosti,
14.3.2, nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po
dni splatnosti,
í4.3.3. pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespíňa
požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také
zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na
výzvu Poskytovatel'a zariadenie neodpojí,
14.3.4. opakovane používa verejnú službu spósobom, ktorý
znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
't4.3.5. opakovane porušuje podmienky zmIuvy o pripojení.
'l4.4. Poskytovatel' je oprávnený okamžite zrušiť Zmluvu
podl'a § 43 ods. 7., ak d'alej nemóže poskytovať verejnú
službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z
dóvodov technickej neuskutočnitel'nosti d'alšieho
poskytovania služby,
't4.5. Poskytovatel je opravnený okamžite zrušiť zmluvu, ak
sa údaje o Klientovi uvedené vZmluve dodatočne preukážu
ako nepravdivé.
í4.6. Poskytovatel' sa zavázuje, že ak dójde k ukončeniu
jeho činnosti v oblasti v ktorej klient odoberá od
Poskytovatel'a elektronické komunikačné služby, dá klientovi
túto skutočnosť vedieť písomne 3 mesiace dopredu.
't5. Zmena Zmluvy
'l5.í. K zmene v osobe Klienta móže dójsť len na základe
písomného dodatku k Zmluve, podpísaného
a) Klientom postupujúcim všetky práva a závázky zo Zmluvy,
b) novým Klientom, na ktorého tieto práva a závázky
postupuje a
c) Poskytovatel'om, ako poskytovatel'om Služby.
í5.2. Podmienkou uzavretia dodatku k Zmluve, ktorým sa
mení osoba Klienta je, že ku dňu prevodu všetkých práv a
závázkov vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy sú voči
Poskytovatelovi uhradené všetky splatné Odplaty za
poskytovanie Služby podl'a tejto aIebo akejkolVek d'alšej
zmluvy uzavretej medzi Klientom a Poskytovatel'om.
15.3. Na uzavretie takéhoto dodatku k Zmluve nemá Klient
právny nárok.

15.4. Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu
možno meniť len na základe písomných zmien a dodatkov
odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranámi.
15.5. Písomná forma dodatku k Zmluve sa nevyžaduje
v prípade uzalvárania dodatkov upravujúcich zmenu
Podmienok alebo zmenu Tariíy zo strany Poskfiovatel'a
podl'a článku 16 Podmienok. V takomto prípade.ie dodatok k
Zmluve s Klientom platne uzavretý okamihom prvého využitia
Služby počas účinnosti zmenených Podmienok, resp. Tariíy,
s ktonj,mi bol Klient oboznámený spósobom vyplývajúcim z
bodov 16.2. a'l6.3. Podmienok, a to s účinnosťou ku dňu
nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny.
í6. Zmena Podmienok a Tarify
í6.1. Poskytovatel' si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť
bez súhlasu Klienta tieto Podmienky alalebo rariíu za
poskytovanie Služby.
16.2. Ak dójde zo strany Poskytovatel'a k zmene Podmienok
a/alebo Tarify tak, že sa zvýši sadzba niektorej zo zložiek
Odplaty za poskytovanie Služby a/alebo sa začne uplatňovať
príplatok k sadzbe niektorej zo zložiek Odp|aty za
poskytovanie Služby, je Poskytovatel' povinný najneskór 1

mesiac pred dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny
Podmienok a/alebo Tarify písomne upovedomiť Klienta o
takejto zmene. Po doručení príslušného upovedomenia o
zmene Podmienok a/alebo Tarify má Klient právo Zmluvu z
tohoto dóvodu vypovedať, najneskór však v lehote do ,10 dní
pred dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny
Podmienok a/alebo Tarify, Výpovedná lehota v takomto
prípade uplynie ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej
zmeny Podmienok a/alebo Tarify.
16.3. Ak dójde zo strany Poskytovatel'a k zmene Tarify tak,
že sa zníži sadzba niektorej zo zložiek Odplaty za
poskytovanie Služby a/alebo sa bude podl'a nového znenia
Tarify na niektorú zo zložiek Odplaty za poskytovanie Služby
uplatňovať zl'ava, na poskytnutie ktorej bude Klient splňať
podmienky, je Poskytovatel' povinný o tejto zmene
upovedomiť Klienta tak, že vydá nové znenie Tarify, toto
vyvesí v sídle spoločnosti a zároveň ho vhodným spósobom
uverejní pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmenenej
Tarify. Poskytovatel' má právo účtovať Klientovi Odplatu za
poskytovanie Služby podl'a takto zmenenej platnej Tarify, a
to počnúc dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny
Tarify.
í 7. Doručovanie písomností
17.1. Písomnosti, ktoré je Poskytovatel'alebo Klient povinný
doručiť druhej strane na základe Zmluvy, sú obe zmluvné
strany povinné doručovať osobne, alebo prostredníctvom
pošty na adresu uvedenú vo Formulári.
17.2. Po uzavretí Zmluvy je Klient bezodkladne povinný
písomne oznámiť Poskytovatel'ovi každú zmenu v sídle alebo
bydlisku Klienta, jeho fakturačnej adresy, názvu alebo mena,
právnej formy, DlČ, |ČDPH, bankového spojenia,
telefónneho čísla, príp. d'alších identifikačných údajov
klienta. Až do okamihu doručenia oznámenia o zmene, sa
považuje za adresu určenú na doručovanie adresa, ktorá
bola Poskytovatel'ovi oznámená ako posledná. V prípade
dlhodobej neprítomnosti Klienta na adrese určenej na
doručovanie (viac ako 1 mesiac), je Klient povinný písomne
Poskyzovaiel'ovi túto skutočnosť oznámiť a splnomocniť
tretiu osobu, ktorej má byť doručované s účinkom doručenia
pre Klienta,
17.3. V prípade, že Klient splnomocní tretiu osobu na
preberanie písomností, vyúčtovaní a upomienok, nastávajú
účinky doručenia Klientovi okamihom ich doručenia na
určenú adresu splnomocnenej osoby. Každá zmena v
súvislosti s odvolaním alebo zmenou plnej moci
splnomocnenej osoby sa stáva voči Poskytovatel'ovi účinnou
ku dňu, kedy bolo Poskytovatel'ovi doručené oznámenie o
takomto odvolaní alebo zmene,



17.4. V prípade písomností a upomienok zasielaných
prostredníctvom pošty na adresu uvedenú vo Formulári ako
doporučené listové zásielky s doručenkou, sa na účely týchto
Podmienok považujú tieto písomnosti za doručené Klientovi
(resp. Splnomocnenej osobe), ak:
- prijímatel'odoprel prijatie zásielky alebo
- zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá v určenej odbernej
lehote alebo
- nebolo možné Klienta, resp. splnomocnenú osobu na
adrese uvedenej vo Formulári zistiť a doposlanie nie je
možné.
17,5. Za písomnosii riadne doručené Klientovi, resp.
Splnomocnenej osobe sa považujú aj písomnosti doručené
náhradnému prijímatelbvi v zmysle Poštového poriadku.
'l 8. Záverečné ustanovenia
18.1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú
založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje,
sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných
platných právnych predpisov SR.
18.2, Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym
poriadkom SR, a to aj v prípade, že Klient je cudzincom, V
prípade sporu je daná miestna príslušnosť súdu podl'a
miesta sídla Poskytovatel'a.
18.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzavretia, pričom za
uzavretú sa považuje okamihom podpisu oboma zmluvnými
stranami na Formulári.
18.4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach, z
ktoných každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení
a jedno vyhotovenie obdrží obchodný zástupca
Poskytovate|'a, ktorý menom Poskytovatel'a uzavrie s
Klientom Zmluvu. V prípade uzavretia zmluvy priamo
zamestnancamí Poskytovatel'a sa vyhotovia 2 (dve)
vyhotovenia.
'l8,5. Klient podpisom na Formulári potvrdzuje, že si
Podmienky pozorne prečítal, všetky jej ustanovenia sú mu
jasné a zrozumitel'né, týmto v celom rozsahu porozumel, na
dókaz čoho pripojil svoj podpis.
í8.6. Tieto Podmienky boli vydané spoločnosťou Detronics,
s,r.o. vo Zvolene a nadobúdajú účinnosť od 1.3.2010.

tltl
Prevzal: l| /l

í|/ 
\J.\-_

Dňa: |,a, l'll
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Príloha č.], k Cenníku poskytovaných služieb:

lnformácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
2Oí5 /2t20 (d'alei ai,,Nariadenie"):

a. Minimálna rýchlosť je pre Službu internetového prístupu poskytovanú
prostredníctvom:

' bezdrÓtovej technológie rýchlosť potrebná na to, aby Služba internetového prístupu
vo zvolenom Programe SluŽby internetového prístupu mohla byť zríadená. Hodnota
Minimálnej rýchlosti je pre Program Služby internetového prístupu pri bezdrótovej
technolóhii SGHz rovná hodnote 65 0/o z Maximálnej rýchlosti v danom Programe
Služieb internetového prístupu.

' optickej technológie rýchlosť rovná hodnote 75 o/o z Maximálnej rýchlosti v danom
Programe Služieb internetového prístupu,

b. BeŽne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Klient móže váčšinu času očakávať pri
prístupe k SluŽbe internetového prístupu. Hodnota Bežne dostupnej rýchlosti pri
bezdrÓtoveh technolÓgii je B0 o/o apri optickej technológii je 85 % z príslušnej Maximálnej
rýchlosti.

c. Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou
Prevádzkou [od 0:00 hod do 17:00 hod), za predpokladu že k zariadeniam Podniku
[Poskytovatel'a) nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia.
Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach Cenníka uvedená ako rýchlosť Download a
Upload. Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou.

d. Významné odchýlky od MaximáInej rýchlosti móžu na čas trvania významnej
odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov.

e. Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú meratel'né na transportnej
vrstve Siete a sú urČené ako mnoŽstvo prenesených dát za jednotku času [v prípade
Downloadu ako mnoŽstvo prijatých dát a v prípade Uploadu ako množstvo odoslaných dát).

f. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane
Klienta podmienené spósobom a kvalitou pripojenia koncoqých zariadení, ich kvalitou a
mnoŽstvom. Na kvalitatívne parametre Služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa
Klient pripája, to znamená, že hoci Sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v
dÓsledku kapacít serverov, na ktoré sa l(ient pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu
a rýchlosť SluŽby vplývajú technické parametre [latencia - odozva, kolísanie kvality prenosu
- jitter a stratovosť paketov) ako aj v prípade bezdrótovej technológie vzdialenosť Klienta od
prístupového bodu - ČÍm d'alej je Klient, tým je dosiahnutel'ná rýchlosť nižšia a počet
Klientov zapojených na prístupovom bode; čím viac Klientov zdiel'a prístupový bod v
rovnakom Časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Pri optickej
technológii čím viac Klientov zapojených v agregačnom uzle zdie|'a šírku pásma v rovnakom
Časovom okamihu, ťým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia, Nedosahovanie stanovených
kvalitatívnych parametrov Služby v dósledku faktorov, ktoré nemajú póvod v Sieti alebo v

Detronics, 5.r,o. Tel.: +4z1 lts 540 10 80 tČ0: 4531856s 8anka: spoloťnosťje zapísaná
Buzulucká 3 Faxi +4z1 45 540 10 8]. DlČ: 2022960192 VtlB a.s. v'oR ok,esného ;údu BB96001Zvolen řlobil| +4?L9a7777748 lČDPH: sK?Oz296019? c.írj,?7?624L9:; Vložkač:175BB/§
Www.detíoni.§.§k a-mail: inf0@}detronic§.sk Kód banky:0200 Registrovaná od: 21.1.2010



P€Rnfrr*m§
Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby, Žiadna z uvedenýclr hodnót nie je
garantovan á; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy.

g. V prípade, ak služba obsahuje vol'ný objem dát, po vyčerpaní ktorých je rýchlosť
dátoqých prenosov znížená ako aj v prípade zníženia rýchlosti pri uplatnení FUP, v dósledku
zníženia rýchlosti je možné d'alej využívať len dátovo nenáročné internetové stránky a
aplikácie, sťahovať obsahy s malým objemom dát. Prehliadanie a sťahovanie
multimediálnych súborov bude v závislosti od ich parametrov a nastavenia sťažené až
znemožnené, Uplatnenie agregácie máza následok zníženie maximálnej okamžitej rýchlosti,

h. Prostriedky nápravy dostupné spotrebitel'om pre prípad trvajúcej alebo opakujúcej
sa odchýlky od vyššie uvedených parametrov Služby a podmienky ich uplatnenia sú
upravené vo Všeobecných podmienkach, Učastník móže uplatniť uvedené prostriedky
nápravy aj pri trvajúcich alebo opakujúcich sa odchýlkach skutočného výkonu Služby
internetového prístupu, pokial'ide o parametre vymedzené vyššie, od výkonu vymedzeného
vyššie za predpokladu, že tieto odchýlky boli zistené mechanizmom certifikovaným
príslušným orgánom štátnej správy.

i. Počet zákazníkov zapojených v rovnakom agregačnom uzle [jednom meste, jednej
obci, atď...) - zákazníci v jednom agregačnom uzle zdiel'ajú určitú šírku prenosového pásma.
Čím viac zákazníkov zdiel'a šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tYm je maximálna
okamžitá rýchlosť nižšia.

' Pri Maximálnej rýchlosti pri programe Služby 5G Line Pro na bezdrótovej technológii
(7 Mbit/s) je možné stiahnuť HD video o vel'kosti 10 GB za 3hodiny a 6 minút, video v
SD kvalite o vel'kosti 700 MB za ].3 minút, súbor o vel'kosti 20 MB za22 sekúnd a MP3
súbor o vel'kosti 5 MB za 6 sekúnd.

. Pri Bežne dostupnej rýchlosti 5,6 Mbit/s (B0% z maximálnej rýchlosti) pri programe
Služby 5G Line Pro na bezdrótovej technológii je možné stiahnuť HD video o vel'kosti
10 GB za 3hodiny a 59 minút, video v SD kvalite o vel'kosti 700 MB za 16 minút a 40
sekúnd, súbor o vel'kosti 20 MB za 29 sekúnd a MP3 súbor o vel'kosti 5 MB za 7
sekúnd.

. Pri Maximálnej rýchlosti pri programe Služby Fiberline na optickej technológii [50
Mbit/s) je možné stiahnuť HD video o vel'kosti 10 GB za 27 minút, video v SD kvalite
o vel'kosti 700 MB za 2 minuLy, súbor o vel'kosti 20 MB za 3 sekundy a MP3 súbor o
vel'kosti 5 MB za ]. sekundu.

. Pri Bežne dostupnej rýchlosti 42,5Mbit/s (B5% z maximálnej rýchlosti) priprograme
Služby FiberLine na optickej technológii je možné stiahnuť HD video o vel'kosti 1_0 GB
za 3t minút a 23 sekúnd, video v SD kvalite o vel'kosti 700 MB za 2 minuty a 12
sekúnd, súbor o vel'kosti 20 MB za 3,B sekundy a MP3 súbor o vel'kosti 5 MB za 1

sekundu.

i. Informácie wádzané v súvislosti s Nariadením sa uplatnia na všetky programy Služby
internetového prístupu.
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Cenová ponuka

Program FiberLine Ofíice je určený pre štandardný prístup do internetu ako alternatíva FLAT DSL programov.
Programy FiberLine Off ice sú pre zákazníkov individuálne pripojených optickou kabelážou do

telekomunikačnej siete spoločnosti Detronics, s.r.o,, Pri programoch Fiberline Ofíice móže dójst'k dynamickej
agregácii.
V cene program je verejná lP adresa,
Program je bez časového a dátového obmedzenia,

Vo Zvolene 18.72.2017

vladimír kučera
konatel'spoločnosti

Typ pripojenia
Prenosová rýchlost'

(down/up) bit/s
cena / mesiac

(bez DPH)
cena / mesiac

(5 DPH)

Program bez viazanosti zmluvy
FiberLine oííice individuál 30M / 30M 50,00€ 60.00€
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