
 

 
 

Podnik: AIRNET s.r.o. , Siladice 240, 920 52 Siladice, 

IČO: 44996420, DIČ: 2022908316, IČ DPH: SK2022908316, 

zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 24530/T 

aktuálne kontaktné údaje: https://airnet.sk/kontakt/ 

Účastník svojím podpisom na tomto dokumente udeľuje spoločnosti AIRNET svoj výslovný SÚHLAS s tým, aby spoločnosť 
AIRNET s účastníkom v zmysle zákona č. č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ,,Zákon o elektronických 
komunikáciách,,) mohla uzatvoriť zmluvu, príp. zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ako aj iné typy zmlúv, predmetom 
ktorých je poskytovanie služieb v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, poskytovanie práv užívať vec alebo 
zariadenie, prevod vlastníctva k veci alebo poskytovanie plnení zo strany spoločnosti AIRNET účastníkovi, ako aj vykonávať 
akékoľvek jednostranné a/alebo viacstranné písomné právne úkony, a to najmä uzatváranie dodatkov k týmto zmluvám, 
osobitných dohôd alebo žiadostí (ďalej aj ako „Účastnícke zmluvy“) aj prostredníctvom takých elektronických prostriedkov, 
ktoré sú spôsobilé zachytiť obsah takýchto úkonov a určiť osobu, ktorá takýto úkon urobila, a to najmä zachytením rýchlosti, 
tlaku a sklonu takto vykonaného podpisu tejto osoby  (digitalizovaný vlastnoručný podpis) a jeho následnou komparáciou s 
podpisom uloženým v internom elektronickom systéme spoločnosti AIRNET, pričom sa takto uzatvorená Účastnícka zmluva 
pokladá za písomne uzatvorenú zmluvu. Za účastníka sa pre účely tohto dokumentu považuje aj osoba, ktorá prejaví záujem 
o využívanie služieb spoločnosti AIRNET (ďalej len ako „Záujemca“) resp. osoba, ktorá koná v mene účastníka resp. v mene 
Záujemcu (ďalej len ako „Splnomocnená osoba“). 
 
AIRNET a účastník sa podpisom na tomto dokumente dohodli , že takáto forma vlastnoručného podpisu je považovaná za 
písomnú formu v zmysle ustanovenia §40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Občiansky zákonník“). Účastník vyhlasuje a podpisom na tomto dokumente potvrdzuje, že všetky ním takto 
urobené úkony (podpisy) uznáva za svoje a akceptuje, že takto vyhotovené a podpísané právne úkony sa považujú za 
písomné v zmysle uvedeného ustanovenia §40 ods. 4 Občianskeho zákonníka. 
 
Účastník podpisom na tomto dokumente udeľuje súhlas s tým, aby akékoľvek zmluvné a s nimi súvisiace dokumenty 
uzatvorené spôsobom podľa tohto dokumentu boli spoločnosťou AIRNET zaslané na e-mailovú adresu účastníka uvedenú v 
záhlaví tohto dokumentu pri špecifikácii účastníka, a to formou zaheslovaného dokumentu, pričom prístupové heslo bude 
následne účastníkovi oznámené formou SMS správy na telefónne číslo uvedené v záhlaví tohto dokumentu. Účastník je 
povinný bezodkladne po zmene svojej e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla o tomto preukázateľným spôsobom 
oznámiť spoločnosti AIRNET, v opačnom prípade AIRNET nezodpovedá za škodu spôsobenú neoznámením tejto zmeny podľa 
tejto vety.  
 
Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť AIRNET je oprávnená kedykoľvek, bez preukázania dôvodu, 
jednostranne rozhodnúť o nevyužití vyššie definovaných elektronických prostriedkov pri uzatváraní Účastníckych zmlúv.  
 
Účastník je oprávnený kedykoľvek odvolať ním udelený súhlas, a to preukázateľným spôsobom, pričom odvolanie tohto 
súhlasu nemá vplyv na právne účinky pred jeho odvolaním. 
 

http://www.airnet.sk/

