Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií

Prihláška za riadneho člena záujmového združenia APKT
Záujmové združenie je zaregistroované v registri združení právnických osôb, vedenom
Obvodným úradom v Bratislave pod číslom OVVS/1931/2005, IČO: 31 268 269
Identifikačné údaje žiadateľa:
Názov (meno):
Adresa
Konanie menom spoločnosti
IČO:

DIČ:

IČ DPH :
Žiadateľ je prevádzkovateľom telekomunikačnej(ných) siete(í) v (vymenovať):

Uvedené siete sú vo vlastníctve:

žiadateľa

iný majiteľ

Ste držiteľom registrácie retransmisie? Ak ano, uveďte číslo registrácie.
Poskytujete retransmisiu prostredníctvom

CATV

IPTV

iné

Aké druhy telekomunikačných služieb poskytujete?

TV analóg
TV digiál

Internet

telefón

Poskytujete aj doplnkové služby?

archív

OTT

VoD

Počet TV programov v sieťach (uveďte najväčší počet v jednej sieti)
Počet programových ponúk:
Poskytujete službu prémiových kanálov?

Áno

Nie

S ktorými organizáciami kolektívnej správy máte uzatvorené zmluvy na retransmisiu? Od kedy?
SOZA
LITA
OZIS
Od roku
SLOVGRAM

Počet pripojených bytov vo všetkých sieťach:
Počet platiacich zákazníkov (len TV služby):
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(pokračovanie)

Technologické informácie:
druh siete(í):
koaxiálna
optická
kombinovaná (HFC)
iné

Meno a priezvisko štatutárneho(nych) zástupcu(ov)

Podpis
Kto bude zastupovať spoločnosť na rokovaní APKT?
Kontaktná adresa:

e-mail:
www:

Telefón/fax:

V ...........................................2015
Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
Žiadateľ si je vedomý, že o prijatí za riadneho člena APKT rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou
väčšinou a po prijatí uhradí vstupný poplatok vo výške 1.000.- €
Prehlásenie:
Údaje o počte zákazníkov a počte pripojených bytov sú považované za obchodné tajomstvo a ostanú
prístupné výlučne prezidentovi APKT.

Prezident APKT
Ing. Robert Ťavoda

V prípade vášho záujmu o členstvo v APKT, prosím vyplňte prihlášku, vytlačte a zašlite na adresu
APKT. Členská schôdza nadpolovičnou väčšinou rozhodne o vašom prijatí za člena. Podmienkou
prijatia je vaša účasť na schôdzi (pozvanie obdržíte po zaslaní prihlášky) s priestorom na prezentovanie.
Členské príspevky na rok

alebo

minimálny ročný členský príspevok je 600 €
0,22 € za aktívneho účastníka (televízne služby) a rok v závislosti od počtu účastníkov
vstupný poplatok je jednorazový vo výške 1 000 €
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