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(ďalej len rrZmluva o pripojení")
podrat qq zakona č.351lr0lI z, ,. o elektronických komunikáciách v mení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon") medzi

spoločňosťou ATRIS, spol. s r.o. Snina, Podhorská 2l30, 069 0l Snina lČoi 1707924l, IČ DPH: SK20205l l8l2, zapísaná v

Cjb.hodnorn registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 104/P (ďalej len,.Poskytovatel*')

! fyzická osoba

č. ..!__8_1_1_00l__3_. .....,

uclaíen @_n9__mpp n isa§n"ina"_sk_ .

Mesto/Obec a PSČ Snina.069 0l

Internet + dop|nkové služby:

Účastník |T| právnická osoba

Titu|, meno. priezvisko / obchodné meno

Adresa trva|ého pobytu / sídlo (miesto) podnikania . _§_l_á:dkg_vič9_-y-a_ 3_Q01-3_, 0-_Ó.9 _Ql -§-nin_a

Štátna príslušnosť

! q,ri"U osoba- podnikateť

Nemocnica Snina_ s r.o.

36 509 l08

_§"K20""2"20_7"5"7-7.-0. _..__ DIČ 2.9229751.?,§ .

- - _Qbebpdný..r-_e.ei-sl§--r Qhg§!éhp- s.ti-du Pry-"§p"-v.. _Qdd_igl"_§r_p-,, -Y""lsžka__č_ís-!9-1-ó_-5_E_E"{P_

MI IDr. Anrlrei Kulan

platnosť do

E-mail uctaren@nemocnicasn i na. sk

zmluva sauzatyára na dobu neurčitú.

Rodné číslo / IČO

IČ DPH

Register,
č. zápisu podnikateťa

štatutár

čisto op

Telefón

Doba trvania zmluvy:

Údale pre doručovanie faktúr

želám si dostávať faktúry poštou na adresu:

želám si dostávať faktúry elektronicky na:

želám si faktúry preberať osobne

Miesto zriadenia a poskytovania služby

ulica §!ád_kpvičsya3001_3-

Stredisko: Hematológia

, Služba
Názov s|užby:
Rýchlosť pripojenia:
Mesačný poplatok za službu:
Lehota prvého pripojenia k sieti:

!
l
tr

E lo / t Mbit/s E 20 tzlvt\i!1 ! tna .x_ Mbit/s

ř} eur s DPH TE,OO" eur s DPH - _,,..,..... 1.4",40_..:. .....,,.,,,.,,.. eur s DPH
l0 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy (podl'a bodu 8 tejto zmluvy)

v snine dňa

069 01 Snitta E

Tel /Fax: +42157 762 2235
+42157 7822230

Mobil: 09056l7 983

Emalll atric@atris.sk
obďtod@atňs sk

Poskytovatel':

FaktulačrÉ údaje:
lčo: 1707924t
DlČ; 202051't 812
lČ DPH: sk20205tí8í2

Bankové spojenie:
VIJB Smna
číslo ú&u: 519541532/0200

wr,u,v atrts sk

Snina

t--T-f\
]

]

ATRIS, spol. s r-o.
Podhorská 2130

069 01 Snina


