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Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
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N

UJ

o

N

eJ,

~

c
uzavretá

v zmysle

neskoršich

zákona

č 351/2011

Z.z. o elektronických

komunikáciách

a prislušných

ustanoveni

zákona

Č.

513/1991

Zb. Obchodného

zákonnika

v zneni

predpisov

(ďalej len ..Zmluva" . .,Zmluva o bali ku" alebo ..Dohoda)

medzí:

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vl~
.l-t"1,o..,208llR tľ:n 35763
4SQ, DiČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
,
I Kód tlačiva: 841
RetaiI
Kód predajcu:
Zastúpený:
. " a
(dalej len " Podnik)

ÚČASTNíK

Silvia rtauur aj

- PRÁVNICKÁ

Obchodné meno /
Sídlo podnikania
Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail:
ICO:

OSOBA/FYZICKÁ

OSOBA - PODNIKATEĽ

Obec Šuňava, Trojičné námestie 255/3, 05939

Šuňava

IKontaktné tel. č.:
IIC pre DPH:

00326437

10527791436
I

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY

ORGÁN I ZÁKONNÝ

Titul/Meno/Priezvisko:
Ulica:
Obec:
Telefón:

ADRESÁT

I SPLNOMOCNENÁ

I Súpisné

I C.OP

0527791436

- adresa zasielania

Titul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania:
Spôsob fakturácie:
Zúčtovacie obdobie:

TABUĽKA

ZÁSTUPCA

OSOBA

Stanislav Kubaský

písomných

číslo: I

/ Pasu:

I Identity

I Orientačné číslo:
IPSC:
Card -

I
I

listín

Obec Suňava
Trojičné námestie 255/3, 05939 Suňava
Papierová faktúra zasielaná poštou.
Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

č. 1 Mesačné poplatky

BALíK 1P - AKCIA: Biznis NET DOBA VIAZANOSTI:
Císlo zmluvy:
9930912191

.tlkti\iácid

24 mesiacov

Kontaktná osoba: Stanislav Kubaský Telefón: 0527791436
Adresa doručenia: Trojičné námestie 255/3, 05939 Šuňava
r'\.ktlv~lcia

Magio GO Benefit bez viazanosti

Aktivácia

Názov služby: Maglo Televlzia cez internet

AktivaCi;J

Identifikácia Magio GO: 1EA5P5GPKG

Aktivacia

Program služby: Magio GO Benefit
Poskytované

,!l.kllvaci:1

k službe

AI<,tiV,'lC!;l

Typ zriadenia: Inštalácia technikom

Aktivácia

KZ -ONT

Aktvacia

HAG/ONT Premium

Aktivácia

Názov služby: Biznis NET
Císlo zmluvy:
9930912192

Adresa umiestnenia:

SNP 140/17, 05939

r:,k,t.:v;]ci(~

Typ pripojenia: Optická technológia

j\KtjvaC~iJ

- GPON

Ä><:tillélCI<J

Program služby: Biznis OptikNET L
Doba viazanosti v mesiacoch:

24
Akt!\fáCIC1

OnNet Security

AkLvácJJ

Verejná dynamická IPv4 adresa

K6d objednávky
1-796045893721
vO 16016-20210907-154825

Citlivé

1/4

Suňava

AlA;t~'-/8C12

Login Internet: I
Identifikácia prí ___.
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ZMLUVNÝ DOKUMENT
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STRANE
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HAGIONT WIFI
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Názov
Platnosť ceny
Cena s DPH
_ Splatnosť
Balík Biznis OrJt-;-:lk._N
__
E_-cT....:L=---__
=--:-:-:- __ -:::-AkCiová
cena p!atná počas 1. - 24 mesiac._a
1....:9:..:,..::.9..::.0....:E:::...::.U....:R-'.~es~~lčne/vopre(J
Základ pre doučtovanie
ceny - Balík
Doúčtovanie
ceny za porušenie záväzku
180,00
EUR
jednorazovo
viazanosti
.. .. __
_------------------_._-------_
..
_---_.[eonorazovo
-30,00
EUR
Zľava 100 percent na zriadenie
technikom
f---.-.-"'.---------.-.---..
-- ..
-.-- ..
-----------------,-,----,--,,...,,,.,...,.,.,---.-..
- -----Inštalácia technikom
.
..__ ._..
..
._ . ._.__ ..
...
.
3:..0:..,..::.0
•.:0....:E:::.-..::.U..cR.c_. jednorazov~:'..

_--_._

__

PREDMET ZMLUVY
1)

P'8dmclo,r
t')jtu Zntuvy o balíku Je poskytovanie vybra, jch eleklrorHkyc:',
korm.rkacuych
služieb zahrnutých v (dalej len "Služby I Balí-"I a dnhoda zm'uvnýcr
stran o pOllrrl8nkach poskytovania Služieb zahrnutých " Balíku Obsalorn Balika Je ucastoíkoro vybraná kombinácia Jednej, dvoch alebo Iroch Služieb, ktorým
s' 'I!asovs sluzby Služby Televízie a Služby Internetoveho pnstupi. Zmluva cl balíku sa považuje za Zmluvu o poskytovaní verejných ',luiI8b 'iO vzranc k t'ýl1'
Slu.'bám v B"llku. kloré ešte neboli pred uzavretím tejto Zmluvy o b8ilku zriadené (o"al8J len Zmluva") alebo sa považuje za Dodatok k Zmiuvám vo vzťahu k
l,;'" Slu.'biw v Balikl, kloré už boli zriadené a poskytovaní pred UZd'Jr(-tim tejto Zmluvy o batiku (ďalej len .Docatok") Jednotlive Zmluvy k Slu)bám v Baliku Sl"
po..as t"'Jana I"JiO Zmluvy o balíku vzájomne závislé. a teda zánik Ic,j",ej zo Zmluv spôsobuje zánik ostatných Zmlúv obsiahnutých v Zrnk'i' , o balíku. ak "2
zn"'!uvn~; str ,ny nedohodnú inak. Zavedenie r ove] Služby. zmena podmienok oxistun.cej Slu;?hy a/alebo Balika alebo zrušenie ktorejkolve}, zo Služieb v Bali~l_
por.as trv;ll~"l tE.:Jto Z.11!JVy o balíku. podlieha jahode zrnluvrvch strá:l

2)

zr,ILU'I'\
,) '/YPOŽIČKE: Táto čast Zmluvy tvorí osobitrn; Zmluvu o vypožičke KZ. ktoru Učastník a Podnik uzatvára, u v SÚVislosti so Zmluvou o balíku. Podnik
sa zave,zL:J': :1ruechat
Účastnikov
(ako vvpožrciavateľovn
clo bezplatieho
už ivania koncové zariadenie
HAG/ONT (c'alej len ,KZ") a Uč;;slllík sa Z<1V;jZUJE
uZI'/ar ~~Zfl;:vhn a na dohodnutý účel. ktoryn
s:uŽi0b V-,'ltllCI
balíka spolu :; dop.nkovýrn, službarm pocla Cenníka. KZ bude Uť;8~;lníkovf ooruccr.c
kiir'~í(ií~;, pílPadľ1E poverenvrr: pracovníkom
\,'~pcJ.žltkél KZ -'i e JE!sucastou S:u;~tJy p(F~kytovanej
na základe Zmluvy o poskytovani
verejných slu):e/J (l
""d S,l O~;,crodny'rl! podmienkami na predaj a nájom koncových zanadeni (ďalej len "Obchodné podmienky") pričom plati, že na Podnik ako požicravateta ,~Z
seJ/zL]!'."J",,,šelky
prava a povmnostr, ktore sa v Ohchodnych pocrrenkach
vzt'ahuju na Podnik ako prenajirnateľa :0 na Účastníka ako vypozciavateľa
KZ sa
vzla~l'-'ll vsetky práv;) a povinnosti, ktoré S8 v Obchndnýeh podrmer kach pre predaj il nájom KZ vztanuju na ná-ornou s vyrurnkou tycn ustanovení
ktoryctup.atnene je vzhladom na platnú právnu úpravu možné len :',3 n.rjornt.: zmluvu Obchodné poormonky tvoria súčasť teJIo Zmluvy o VYPOŽIČ'.8
Je neurčitá .. najneskôr do ukO",,:eni<l Zmluvy ej Baliku V prípade zanikli Zmluvy u vypožide
je Účaslník povinnv
vratrt' Podniku KZ li
stp've spolu s pnstussnstvorr-. {1 to
v le~o18 .TO dní odo dna zániklJ Zmluvy o vypož.cke
Ueastník Je pcvinny v prípade straty ale bc
pr,škOdf:ľ~id <Z alebo nevrátenia alebo vrátenia
KZ v sL:V:ovf':l1ej lehote po ukonceni Zmluvy o výpožičke alebo pocas trvania Zrnluvv n VÝPOŽ'č,«~
nd základe :'/z,,"y Podniku zaplatiť Podniku (jednorazovo)
zrntuvnú pokutu 60,00 E (DPH sa neuplatŕ.uje). Podmien-,v vráterua KZ SL) u\l(;n(~né ',J Cenníku ateto
fch Podrllk r)zntlrnr L'častníkovi vo v~ízve na vrátenie KZ
DGha

1'",lC:d

V:IPClZČKy

n,:<)oš"~J)derl(:i;n

SPOLoéNÉ

USTANOVENIA

K POSKYTOVANIU

SLUŽIEB

V

RAMet

BALíKA

1)

Podnik post , jl))8 Ucastnikov: Služby zahrnuté v Baliku vo zvolenorr. programe v zlr,ysl8 "-"hurky Č. 1 a za akciové ceny až od RozhocJnp.IK' dňa a j';, až de
up'ynu"a 2,. mesiaca od Rozhodného dňa Po uplynuli 24. rnes.aca :Jude Účaslnlkovl posxvtovanv Balík za cenu bez viazanosti platu l! P'" trnto Ballk podľa
p:alného CE'li>lka Podnik poskytuje
Účastnicovi
Služby v Balíku za akciovú
cenu v zmysl"
Zmtuvv
Z;J predpokladu
súčasneho
v,"úínnia
Shweb Ili'
rovnake; adrr.se umiestnenia a za predpokladu plnenia podmienok poc1!',:::tejlo Zmlí_IVYpočas
viazanosti

2)

Z'"CTOVACIE
Ol3DOBIE Trvanie zučtovac.eno obdob.> J8 ,,vectené " tabulke s názvom ".l\dresiÍl . adresa zasielania pisomných
zur':tovac:eh':-J 'JbcJobld Podnik oznam. Účastrikovi najmenej jc-deil mes.ar: vopred. FrekvenCI;? ;-,':)kturácH __
~:e jednomesaéná

3)

U(astr'l~

;-:~éin~lrOk na

HAG/ONT
4)

Sil

nájom koncovéno

zél'"iacie!ll<:1

HAG/O~~T

D:l

ceru

uvedenu

v Tabuľke

hstin" Prip,ld,j

č 1 Ak nie Je \/ Taburk!~ C:. 1 uvedená

zmenu trvarc

žiadna cena. cena

z.ô

najofl"

nevyberá

Na základe "'110 Zmluvy sa zriacuju Ile SILIZcly. pri ktCl'y';h i" v Tabulko
k položke ..Názov služby uvedene .Aktivácia Spôsob zrinderua takejto Služby le
uvedenv 'J Tér,lIlle č 1 v položke .Typ zriadenia'
V pripad8 zriadenia
samolnštalác'o,:
vykonáva úkony zriadenia Služby L':aslnik \I sul.ide s pokynmi li
:'odmic~--Ikach, V prípade znad8,llCi Služh'/ fec~nfknm, '/yh.cnAva ukony zriadenlé--l Slllžby technik POdl:ku V rozsahu vyrr~~CL?'V1nln v Osot)ltn~'(.r
",Hlm,pr-kri''',
(., Ce'iníku
Cena za Zriadenie SI:Jžby je u'/fOdí=:n~1 V C(~nlliklJ é1v T;:1tJUľk,:: r: 1
č.

SLUŽBY
Služba
1i

V BALíKU
Bíznis NET

PODrv1 EN'<'( PRE POSKYTOVANIC SLUZB,. BIZNIS ',rT
'
Podnik a UC~stnik uzatvárajú vo vzt ahu k tejto SllIžbe Zrriuvu

o posk'ytnvaní

\/oI8Jný'ch stU/let,

Prr.drnetom

Zmluvy ~i(.nasledovné

záväZky zruh.vných

shan:

Pocruku zr.acit prlpojerne k::'let: Podri:kll
v rozsahu podrnionok špe'-:t1ikovan}'r:,h
v (::.J';tl ..Typ znaderua: V Tabulke r. 1, ak je zriadenie technicky
uskuJ,:,él'II"!"I'''' v dohodnutom mieste .muestnenia koncového bodu siete a Io v lehot" :JO dni odo dňa uzavretia tejto Zmluvy ak S'l zmluvne stran)
nedoh,)rll1ll na predlžení tejto lehoty (dohoda o prec:iženl lejlej 11"ll0ty nemusi byt" pisornna ] Ak takéto zriadenie nie Je techn,cky us-utočmterno.
t;'1ll'
Znl;::\'d z.:--mfKadňom doručenia ()Zn;:3r~:(;nla Podnl~u (i tejtcJ skLlt~1i';rlOstl Úr~astníkoVi

aI

Zav2.(~o:',

bi

prip~-:cle ak sa zmluvné str~~ly v tejto Zmluve aebo v nsobilrom dokumente uzavretom v suvslosn s touto Zmluvou dohodli na
(/f~liej ien "KZ") Ucastnikovi do jeho LJ!IV(-1:'lla vo torrne predaja, ná}rll.: alebo bezptatneno užrvarua. Podnik je povinr1Ý
~rhl:I-';'-d-' f";:Z za dohodnutých
podrmer.ok Ak dójdo k zanlku tejt_cIZmluvy z dôvodu '"le~D)ľ1osti zrladf~nia pnpojenia k sieti v zrnvsro
,li :; z,Jl1lkl. cohody zmluvných strán t/kajuc8J S<I pookylnutld KZ lXaslníkovl
il Učasl'lik I" z tohto dôvodu. povinný bezod-Jadno
došio ", Who prevzanu.
,.j

ZJn(1(tC;"li3

posk~'tnllti koncového
poskytnút' Ur:asrnikovi
bodu 1, dôjde Z.3rovE::ľl
vr atu' Podniku KZ. élk

Zá'V,wlk P:->dnlku poskytoval' učastní-ov. služby, rozsahu podmienok dojednanych v Zmluve, a to odo dňa nacobudnulia
úcmnosti 1'3JIOZmluvy, 8k nie J'
v Cel''''''
alobo Osobitných pocnuenkacf
dohorínute Indk. Ak Je vsak podmienkou poskytova-na pnstusne] služby zrtaderue pr.pojenia k sieti Podniku
pod!"a msm. a) alebo odovzdanie KZ podla pism b) alHllo ob .cve lieta podmienky. záväzok Podniku poskytovat pnslušnú službu vznikne až s uómr.ost ou
ku cI:'I. splnenia danej podmienky podra pisrn. a) alebo bi alebo splnenia obidvoch týcnto podmienok, ak nie jev Cenníku alebo (Jsobi!.nych poomenkacn
[JDrO()iluté

Wi-1k

vyhlasuje, že Je vlastukom
nehr'ufElnosti,
na -.tor«] má byť vybudované pripojné telek-:Jrnullkačnó veden-e a umiesIreny
koncovv IJOC
alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti
už ivac«, pr avo z najomneho alebo iného právneho vzťahu, Účaslník, klor~' nV'1 k nahrn.telnosu
LJziv~v-:E) právo z najornneho alebo ineno právneho vzťahu zároveh
cestne vyntasuje. ie .ntorrnovat vlastníka r) vybudovaní pripojr-eho te.nkornunikaóneho
!CCde"'ie ur-ucstneru koncovér.o bodu ",ete služb, a ,pho dôsle"koch
v plnom I"OZsa!lC il ma k lomu oo vtastruka výslovný súhlas. AI, I :tastníl< ~'iI"rlol '.
tomtc) 'yhl;~sel~í nepravdivé alebo neuplno ínforrľl~1cir; ale~)o .icl ;:>3klade výzvy rodl~jkLr nepredloží vyhlásenievtastnika
netYlutel':-lm:t' f1 ',' sľlvislnc.tl <; 1\/111
Vin"."l'!
Podniku škoda alebo dodaloc 'Ie r,jKla.:!v .Jé,JSlll"'. sa 2"1·.,jzuJP Poclill", IllIo', se «Iu alobo dodatoóne náklady uhradil
L(C1::.,t!"ik

('e'~t~le

,; ,?t~~:~IU7by

2)

PODr-.,1[~,~:(úKCiE

PRE POSKYTCNANE

Kód objPd'-:dVk'l
1 ;'~'t;{)458:?3l21
'IO
OF·20~' Y<'I . 51(,25
Stro'

,J

Citlivé

',LLJZB,

~ZN':!

rH1

a)

Zmena programu Služby Biznis NET aktivovaného na základe tejto Dohody počas doby viazanosti na vyšší program Služby Biznis NET a následná zmena
na rovnaký program Služby Biznis NET, ako aktivovaný na základe tejto Dohody, je možná kedykoľvek počas doby viazanosti. Zmena programu Služby
Biznis NET na nižši program Služby Biznis NET, než je aktivovaný touto Dohodou (minimálny program Služby) počas doby viazanosti, je v rozpore s
dohodnutým záväzkom viazanosti. Podnik môže umožnit' Účastnikovi počas prebiehajúcej viazanosti aj zmenu na nižši program Služby Biznis NET, než je
minimálny program Služby alebo program Služby, na ktorý nie je zmena povolená, za predpokladu, že Účastník bude súhlasil' s urovnanim vo výške
zodpovedajúcej
pornernej časti doúčtovarua ceny dohodnutej v Dohode pre prípad porušenia viazanosti a vrátenim pomerne] časti zľavy z ceny
zariadenia, ak je predmetom Dohody aj predaj Zariadenia so zľavou.

b)

V prípade využitia ponuky na dočasné využívanie vyššieho programu za cenu nižšieho má Účastnik právo na prechod na nížší program služby jedenkrát
bezplatne bez povinnosti hradil' doúčtovarue ceny alebo vrátiť pomernú čas I' zľavy z ceny Zariadenia v dôsledku prechodu na nižší program služby I)
počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania Služby v prípade akcie na 3 mesiace ii) počas prvých 12 mesiacov od začatia poskytovania Služby
v prípade akcie na 12 mesiacov. Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom
písmene tohto bodu. Zmena
Programu služby v zmysle tohto pismena nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.

c)

Pre stanovenie vyššieho programu Služby je určujúca cena za program Služby účtovaná počas 24-mesačnej
najnižšia cena označuje najnižší program služby a najvyššia cena najvyšší program Služby.

d)

Podnik v SÚVislosti s prevzatim záväzku viazanosti Účastníkom
k Službe podľa tejto časti Dohody poskytol Účastníkovi zľavu z ceny zariadenia podľa tejto
Dohody. Podnik je oprávnený pri porušení záväzku viazanosti podľa tejto Dohody požadovať od Účastníka vrátenie zľavy spät' a to spôsobom a vo výške

viazanosti

pre samostatnú

Službu.

Účastník sa zaväzuje, že počas doby viazanosti v Tabul'ke Č. 1 (ďalej len "doba viazanosti"), ktorá sa počita od Rozhodného dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vztahu s
Podnikom vo vztahu ku každej Službe poskytovanej podľa tejto Zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu jednotlivej Zmluvy (ďalej len
"záväzok viazanosti"), pričom porušenim záväzku viazanosti je výpoveď Zmluvy Účastnikom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas
dojednanej doby viazanosti, (II) žiadost' o prenesenie telefónneho čisla k inému podníku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak v dôsledku tejto Žiadosti
dôjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní Hlasovej služby počas dojednanej doby viazanosti, (ďalej len "porušenie záväzku viazanosti"). Doba viazanosti plynie iba
počas doby využívania Služreb v zmysle tejto Zmluvy o balíku. V pripade prerušenia poskytovania
Služieb Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť
Účastnikovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných
podmienok, sa doba viazanosti automatICky predlž: o obdobie
skutočnému

DOÚČTOVANIE

trvaniu prerušenia

poskytovania

Služieb Podniku,

kedy doba viazanosti

neplynie.

CENY

1)

Podnik a Účastnik sa dohodli, Že porušen im záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na doúčtovanie ceny. Ooúčtovarue
ceny predstavuje
paušatizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastnikovi na
za klade tejto Dohody. Benefitrm sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb)
podra Cennika (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zľava z ceny zariadenia podľa tabuľky č. 1, ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou
cenou. ak bolo Účastnikovi na za klade tejto Dohody poskytnuté. Benefity poskytnuté Účastnikovi na základe tejto Dohody tvoriace zaklad pre doúč!ovanie ceny
sú uvedené v tabuľke č. 1 a v časti "podmienky akcie pre poskytovanie
služby", prípadne v Akciovom cenniku. Základom pre doúčtovarue ceny v prípade
porušenia záväzku viazanosti všetkých Služieb v Balíku je súčet záktadu pre doúčtovanie ceny vo vzt'ahu k Balíku a základu pre doúčtovarue ceny vo vzťahu k
všetkým zariadeniam, ktoré boli Účastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1, Základom pre doučtovarue ceny v
pripade porušenia zmluvného záväzku viazanosti len vo vzťahu k niektorej zo Služieb v Balíku je súčet základu pre doúčtovanie ceny vo vzt'ahu k tejto
jednotlivej Službe a tých zariadeni, ktoré boli Účastnikov:
poskytnuté výlučne vo vzťahu k tejto Službe a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. Ak je predmetom
tejto Dohody aj predaj zanadenia špecifikovaného
v Tabuľke Č. 2 tejto Dohody na za klade osobitných podmienok tejto Dohody s označenim
"PREDAJ
ZARIADENIA", v Základe pre doúčtovanie ceny nie je zohľadnená zľava z kúpnej ceny takéhoto zariadenia a jej vráterue je upravené v samostatnej časti tejto
Dohody s označen im "PREDAJ ZARIADENIA"
Tento základ pre určenie doúčtovanie ceny je v Dohode označený aj ako "Zaklad pre výpočet".

2)

Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny bude vypočitaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia
doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia zmluvného záväzku viazanosti:
Fakturovaná
doúčtovanie

3)

ceny = Zaklad pre doúčtovarue

ceny - (celé dni uplynuté z doby viazaností/celkový

počet dní doby viazanosti'

Základ pre

ceny)

Doúčtovarue ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovaním ceny zaniká dojednaný záväzok
viazanosti vo vztahu k tej Službe alebo Službám, ku ktorým bolo doúčtovanie ceny uhradené, preto Účastník doúčtovanie ceny za porušenie záväzku
viazanosti
zaplati Iba jedenkrát. Podnik je oprávnený
požadova!' náhradu škody spôsobenej
porušenim záväzku viazanosti,
pre pripad ktorej bolo dojednané a
vyfakturované doučtovanie ceny, len vo výške presahujúce] sumu vyfakturovanej doúčtovanej
ceny.

ZÁVEREČNE
1)

suma pre doúčtovarue

USTANOVENIA

SPRACÚVANIE
OSOBNÝCH
ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúval' osobné údaje výlučne na účely, na ktoré
spracovania
osobných
údajov SI na túto zmenu
vyžiada
osobitný
súhlas.
Viac informácii
o používani

boli získané. V prípade zmeny účelu
osobných
údajov
možno
nájsť
na

www.telekom.sk/osobne-udaje.
2)

Zmluvné strany sa dohodil, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený
ktorúkol'vek z konečných
že k základu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pndanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

3)

Tato Zmluva nadobúda platnost a účinnost' dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, že je Účastník povinný v zmysle § 5a ods. 7 zákona č
211/2000 Z z. o slobodnom pristupe k mforrnáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
zverejrut' Zmluvu, nadobúda tato Zmluva platnost' dňom jej podpisania oprávnenými zástupcam: oboch zmluvných strán a účinnost' dňom nasledujúcim po dni
doručenia pisomného potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy Účastníkom Podniku, ktorý týmto zároveň požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnení tejto

cien služieb

Podniku upraviť tak,

Zmluvy.
4)

vyhlasujem. že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy o balíku, ako aj so Všeobecnými
podmienkami
pre poskytovanie
verejných služieb (ďalej len
"Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami
pre poskytovanie
služieb Televízie, Osobitnými podmienkami
pre poskytovanie
služieb Internetového
pristupu alebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závistosti od toho, ktoré Služby sú na základe tejto Zmluvy o balíku Účastníkovi
poskytované, tvoriace prilohu Všeobecných podmienok, Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení prípadne ďalšie osobitné podmienky
vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie
služieb poskytovaných
na základe tejto Zmluvy o balíku (ďalej len "Osobitné podmienky')
a
Cenníkom pre poskytovanie
služieb Podniku, vrátane Akciového cenníka (ďalej len "Cenník"), ktoré sa ako neoddeliteľné
súčasti tejto Zmluvy o balíku
zaväzujem dodržiavať SVOjím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ii) že si záväzne objednávam v
tejto Zmluve o baliku špecifikované Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plnil' všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o banku Vyhlasujem. že som
bol oboznámený Podnikom. že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získat' v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk
alebo
Inej Internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

5)

Podnik a Účastnik sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných
poskytovanie verejných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy o balíku
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1-796045893721
vO 16016-20210907-154825
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V Bratislave, dna 2209,2021

Sloval< Télekbrrkas

v
Silvia Habura]
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