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PODNIK
uzavretá v zmysle zákona Č. 35112011 Z,z. o elektronickych komunikáciách (dalej len. zmluva;' alebo .Zrnluva o balíku)

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo 1 adresa: Baikalská 28,81762 Bratislava
Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
IČO: 35763469 JDIČ. I2020273893 IIC pre DPH ISK2020273893Zastúpený: Silvia Haburaj

IKód predajcu: ITelesales VSE Rep_38543 I Kód tlačiva: 841

--s=
(dalej len "Podnik") a

ÚČASTNíK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
=

Obchodné meno 1
Obec Pohranice, Pohranice 185, 95102 PohraniceSidlo podnikania:

Register, číslo zápisu
podnikateľa:
E-mail: st.poh ranice@mail.t-com.sk I Telefón: 10377871201ICO: 00308382 IDIC I I IC pre DPH: I

--i!!!-;;;;
=

(ďalej len "Účastnik"

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: • Obecný Urad
Ulica:

I Súpisné číslo I IOrientačné čisto: '-FObec:
I PSČTelefón: I ČOP 1 Pasu: /.

ADRESÁ T - adresa zasielania ísornnv ch listín
Titul/Meno/Prlezvlsko: Obec Pohranice

Adresa zasielania: Pohranice 185, 95102 Pohranice

Spôsob fakturácie Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) spristupnená na internetovej stránke Podniku
Požaduíem doručovanie EF PDF do e-mailu st. ohranícemail.t-com.sk

TABUĽKA Č. 1

BALiK 2P - AKCIA: INT + TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
1;,hUvúci,JNázov slulby: VereJna telefónna služba

I Císlo zmluvy: 2030208186
Adresa umiestnel1la: Pohranice 185.95102 PohraniceTelefónne čtslo: 0377871215

Typ pripojenia: Telefónna pripojka . TP1
Program služby: Biznis linka 200

,..." ....-. _.Zobrazenie čisla volajúceho uživatel'a CUP

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie

Biznis Uni - Pri piatkový balik
,., ... ,,,Zobrazenie čista volajúceho uživatel'a CUP

Názov služby: Maglo lntemet
Cislo zmluvy: 2029508895

Adresa umiestnenia: Pohranice 185 95102 PohraniceIdentifikácia prtstupu: 0007550263

Typ pripojenia: Metalická technológia

Program služby: Magio Internet L • ADSL
P,'t\ti'v<) :l;}Magio Internet Security
t",;,e-mail adresa pre Magio Internet Security: st .pohran Ice@mail.t-com.sk

Darček pre všetkých - Vianoce 2014
Názov

Platnosť ceny
Cena s DPH SplatnosťBalik Magio Internet L, Bizrus linka 200 Akciová cena platná počas 1, _ 30. mesiaca 34.99 € mesačneivopredBaličková zľava Zľava platná počas 1 - 30. mesiaca

5.00 € mesačneivopredZáklad pre výpočet ZP .. Bafik
Zmluvná pokuta za porusenie záväzi«, viazanosti

240,00 € Jednorazovo'Základ pre výpočet ZP - Služba
Zmluvná pokuta za porusenie záväzku viazanosti

120,00 € jednorazovo'Na položky označené' sa neuplatňuje DPH

1) Predmetom tejto Zmluvy o balíku Je poskytovanie Služieb v rám ci Balika Obsahom Balíka Je Učastnlkom vyoraná kombinacia jednej dvoch alebo troch Služieb, ktorými su Hlasové
služby. Služby Teievizle a Služby Internetového prtstupu. Zmluva o balíku prsto oosahujs Jednotlivé Zmluvy II poskytovaní verejných stcžleb vo vztanu k tým Slu~b3rn v Balíku. klOré ešte
neboli pred uzavretím tejto Zmluvy o balíku zriadené (d'alej len "Zmluva') a Dodatky k Zmluvám vo vzťahu k tým Službám v Balíku. ktoré už boli zriadené a poskytovani pred uzavretim
tejto Zmluvy () balíku (dalej len "Dodatok") Jednotlivé Zmluvy k Službam v Ballku su počas trvania tejto Zmluvy o ball ku vzajomna záviste, a teda zanik Jednej zo Zmluv SPÔsobUje zánik
ostatných Zmlúv obsiahnutých v Zmluve o balíku ak sa zmluvné strany nedoho;jnú Inak Z~vedenle novej Služby. zmena podnllenok Služby alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkoľvek zo
Služieb v Balíku počas trvania tejto Zmluvy o balíku, podlieria dohode zmluvnych stran

2) Ak Je súčasťou ZmluvyobalIku Služba. ktora ešte nebola znadsnä, Podnik zriadi danú Službu za podmienok dohodnutých v časti ..Podmienky pre poskytovanie Služby" Podmienky
poskytovania Ballka podľa tejto Zmluvy o balíku sa začnú uplatňoval' až dňom skutočného zriadenia poslednej takejto Služby pripadne odovzdan im posledného koncového zariadenia
(ďalej "KT), ktorého odovzdanie je podla tabuľky č 1 tlel' predmetom teíto Zmluvyobaliku, rOZhodujúca je skutočnost'. ktorá nastans ako posledná. II prlpade technickej
neuskutočnltel'nosti zriadenia niektorej zo Služieb zaniká táto Zmluva o balíku oznámením Podniku Účastnikovi ako celok vrátane je časti. ktorými sú jednotlivé Zmluvy aiebo Dodatky;
Účastnik Je v takom p'lpade povinný bezodkladne vráttt Podniku KZ, ak už dosia k jeho prevzatiu. Ak su súčasťou Zmluvy o balíku iba také Služby, ktoré už bol' v čase jej uzavretía
zriadené a zároveň v taburka čl nie Je dohodnutá dodanie žiadneho KZ. podmienKY Poskytovania Balíka podra tejto Zmluvy o balíku sa začnú uplatňoval' dňom Jej uzavretia. Deň, ktorý Je
v zmYSle tohto bodu rOZhodujÚCI pre začatie uplatňovanlo?l podmienok Batika poola tejto Zmluvy o balíku sa uvádza date] ako "ROZhodný deň"
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Obsah Balika je určený parametrami uvedenyml v tabuľka Č. 1 tejto Zmluvy O ball ku Podmienky poskytovania Služieb podla Účastnikom vybraných parametrov Ballka sa riadia Akciový.
cennikom pre poskytovanie Služieb Pevnej siete, ktorý tvori súčasť Cennika (d'alej len .Akciový cermík")

SPOLOČN!? USTANOVENIA K POSKYTOVANIU SLULIEB V RÁMCI BAli KA

1) Účastnik má nárok na poskytovanie Služieb zahrnutých v Ba!lku vo zvolenom programe V zmysle tabuľky č 1 za akciové ceny s Batíčkovou zľavou podla taburky Č. 1 a to od Hozhodného
cňa, až. do uplynutia 30, mesiaca od Rozhodného dňa. Po uplynut! 30. mesiaca bude Uóastnŕkoví pos cytovanv BaHk za cenu bez viazanosti p!atnu pre 'ento BaL k pooľa platného Cenníka,
Účastruk ma nárok na poskytovanie Služieb v Batiku za akciovú cenu v zmysle tohto bodu pri súčasnom využivani Služieb na rovnaxo] adrese urruestnsnla a za podmienok podľa tejtozmluvy počas celej doby viazanosti

2) Elektronická faktúra bude zároveň doručovana ako priloha e-rnaitovej správy vo formáte PDF a Jej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému pristopu k údajom Úcastrnk
potvrdzuje, že sl je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb

3) ZÚCTOVACIE OBDOBIE Je lednomesacné Trvanie zúótovaciaho obdobia je od prvého do posledného dna kalendárneho mesiaca Pripadnú zmenu trvania zúi::ovacleho obdobia Podnik
oznámi Účastnlkoví najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačné.

Služba Internet:

11 PODMiENKY PRE POSKYTOVANIE SLULBY iNTERNET

2) Podnik a Úcastnlk uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb pre službu identifikovanú v labufk, t: 1 akc. ako Identifikácia prtstvpu
(ďalej len "Zmluva") meni a upravuje v rozsahu a spósoborn uvedeným v tejto Zmluve o balíku Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nrs Sil to.rto Zmluvou obaliku dotknut-é zostávajúv platnosti bez zmeny

3) PODMIENKY AKCIE PHE POSKYTOVANIE SLULBY iNTERNET

al Úéastnik ma právo jsdertkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania Služby na prechod na nižši program služby. Inak Je tento prechod spoplatnený poplatkom
9,98 Eur s DPH. Pre urt~enle ružšieno Programu služby, je roznodujúca poradie určené v nasledujúcom pismene tohto bodu. Zmena Programu služby 'i zmysle tohto písm. nemávplyv na plynutie doby viazanosti.

b) Pre stanovenie vysšleho programu služby je určujúce nasledovné poradie. pričom písmeno aj označuje najnižší program a plsrnsno c: najvY1ši program, a) Magio Internet M .
ADSLiMagio internet M • VDSUMagio Internet MOptik, b) Maglo Internet L - ADSLiMaglo Internet L • VDSL/Maglo Internet L Optik, CI Magic> Internet XL _ ADSL/Magio Internet
XL - VDSL/Magio Internet XL Optik

c) Podnik a ÚčastniK sa dohodli na zasielaní faktúry za telekomunikačné služby v elektronickej forme Elektrorucká taktura PDF. Ak Učastruk požajuje písomnú ttačenu formu faktúry
a má záujem využlvat' Službu la akciových podmienok II zmysle tohto písrn., bude mu poskytnutý odpis elektromckej faktúry PDF poslelapý poštou podla podmienok Cenníka

Cena za poskytovanie doplnkovej služby MagJo Internet Security počas prv~'Ch 3 mesiacov je zahrnutá v cene vybraného programu Služby. Po s.<ončBni tejto doby buoo cena za
poskytovanie dopink~veJ službY,Ma9Jo internet Security. Účastnikov, účtovaná podr~ platného Cenn/ka, Uča~tnlk ma mo.ž.nost' kedykoľvek v prlebehJ. poskytovania doplnkovej služby
Magio internet Secunty požtadat o JAJbezplatné zrušente. Zrušen Je služby bude účinné dňom akcePtácie tejto žiadosti Ucastnika Podnikom, najneskor do 3 pracovnýcn dni odo dňadoručenia žiadosti Účastníka PodnIKU

Služba Telefonovanie

11 PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

2) Podnik a Účastnlk uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o POSkytovani verejných služieb pre síužbu s telefónnym číslom Identifikovaný!" v tabul'ke c.t (dalej len
"Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným II tejto Zmluve o balíku Ostatné ustanovenia Zrnluvv, ktoré nie SU touto Zmluvou o .JaJlku -jotknuté zostávajú v platnosti bezzmeny

31 PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLULBY TELEFONOVANIE

al Pre stanovenie vyššieho programu službv Je určujúce nasledovné porad le pričom pismeno ai oznac:uJe najniŽŠI program apismeno c) "iljvyt1;i progr3'n a) Doma Happy M, h)
Doma Happy L a c) Doma Happy Xl

Účastník verejnej telefónnej služby má právo zaptsat' sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Poorukorn) a Informacnej služby PJdniku a na sprlstLlpnellle svoJicI,
údajov poskytovatel'om informačných služieb o telefónnych čislach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Llóastnlkoví na zaklada Zmluvy, admsn
umiestnenia Koncového bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby nepodnlxatera, alebo obchodné meno v prípade fyz.lckej osoby podniktHol'n nl<tbo
právnickej osoby, pričom tieto údaje tvoria tzv. základný rozsah uoajov pre účely zverejnenia v zozname účastnikov a informačnej službe Účastnú; ktorý je fyzickou osobou POOflikl1tnl'om
alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so základným rozsah orn údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomicke) činnosti Úč3strlika v l'Jlndmlj II
ínlormeónej službe Ponruxu V pripade osobitne] dohody s Podnikom, móžu byl' v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj d'alsifj udaje ur~:et1é Účnstrukom nad ramec IIV
zAkladného rozsahu podľa predchadzdjÚCSJ vety ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V príoade žiadosti o zverejnorus, Zámvel"l Účastník berie na vedomie a súhlast s
podrnionkamí lve

r
ej

n
erlld uvedenvml V prlstušne] časti Vseobecnycr, nodrnlenok upravujúcej podmienky zvereJňovanic:! udajov učaatrukov v tetefónnom zozname a Informa<":nychsfužbáon

1) ZÁVAZOK VIAZANOSTI. Účastnik sa zaväzuje. že počas doby Viazanosti v taouŕky č 1 (d'alej len .doba viazanosti I, ktorá sa počlta 0<1l'<ozho<Jn"',o dlh (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s
Podnikom vo vzranu ku každej Službe poskytovanej podfa tejto ZmlUvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončonlU Jednotlivej Zmluvy H (Ii) bude riadne a včas
uhrádzať cenu za poskytované Služby' (ďalej len .záväzok vrazaoosu''), pričom porušením záväzku viazanosf je (l) výpoveď Zmluvy Ú(astnlkolT1, ak vypovedna lehota alebo ína osobitne
dohodnuta lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti, (Il) žŕedost' o prenesenie telefónneho čista k inému podniku poskytujúcenn, služby elektronlckych kO

F1
unikacli, ak v dôsledku

tejto žiadosti dójde k ukončenlu Zmluvy o poskytovani Hlasovej služby počas dojednanej doby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Úóastoŕkorn ani do 45 dni po jej
splatnosti. na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúperua od Zmluvy (d'ate] len .porušenía záväzku vlazanost,.'). Doba viazanosti piynle Iba počas dcoy využívanta Služlab v
zmysle tejto Zmluvy o bali ku. V pripade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe využitia práva Podniku prerušil' Účastníkoví poskylovanie Služieb vyplývajuceho z pr!slušných
právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa doba viazanosti automaticky predlží o obdobie zodpovedajúce skutoénému trvaniu prerušer"a poskytovania Služieb Podr.lku, kedydoba viazanosti neplynie

2) ZMLUVNÁ POKUTA (ZP)

aj Podnik a Účastnik sa dohodli, te pc-ušenlm zaväzku viazanosti vznikne Podniku voci Účastnlkovl právo na zaplatenie vyúctovanej zmluvnej pokuty Zmluvná pokuta okrem
sankčnej? prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalIzovanu náhradu škody spôsobene] Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik
poskytol Učastnlkovi na základe tejto Zmluvyobaliku Benefitrru sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane
Doplnkových služieb) podla Cenníka (rozhodUjúce sú ceny bez viazar.osth zľava z ceny KZ, ktorá predstavuje rozdiel medzí neakciovou a akciovou kupnou cenou, ak bolo
Učastrukoví na základe tejto Zmluvy o bailku poskytnuté Benefity poskytnuté Učastnlkovl na základe tejto ZmluvyobalIku Sú uvedené v tabulke č. 1 a v casti "podmienky akcie pre
poskytovanie služby', pripadne v Akciovom cennlku. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty v prtpaos porušenia záväzko viazanosti všetkých Služieb v Batiku je súčet základu pre
výpočet vo vzťahu k Baliku a základu pre výpočet vo vzťahu k všetkým KZ, ktorý bol Učastníkovi na základe tejto Zmluvy o baliku Úcastni"ovi pcskytnuté a to vo výške uvsoene]
v tabuľke Č. 1. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty v pripade porušenia zmluvného záväzku viazanosti len vo vztahu k niektorej zo Služieb v Balíku Je súčet základu pr" výpočet
vo vzťahu k tejto jednotltve] Službe a tých KZ, ktoré tJ011Úóastnlkovl poskytnuté výlučne vo vzťahu k tejto Službe a to vo Výške uvedene] v taburke č 1. Tento základ zohľadúujs
Benefity poskytnuté Úcastnlkovŕ podľa tejto Zmluvy o bailku (dalej len .,Základ pre výpočet")

bi Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypocitaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie ze Základu pre výpoós.r počas plynutia doby viazanosti až do
dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovarua Služieb v dosledku porušenia zmluvného záväzku viazanosti

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty o Základ pre výpočet ZP (celé dni uplynuté z doby vlazanostl/ceJkový počet dni doby viazanosti' Záklac pre výpočet zmluvnsj pokuty)

C) Zmluvné pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, Ktorou je Ucastntkovt vyúčtovaná Uhradením zmluvnej pokuty zanika dojednaný závazok viazanosti VO vzťahu k tHi Službe
alebo Službám, ku ktorým bola zmluvná pokuta uhradená. preto Účastruk zmluvnú pokutu za porušenie záv~zku viazanosti zaplall iba ieder-krát. Podnik le oprávnený pozaoovar
náhradu škody spôsobenej porušenim záväzku viazanosti, pre pnpao ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujucs] sumu vyúčtovsnsj zmluvneipokuty ,

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3) SPRACÚVANiE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude ooužtvat' údaje o Učastrukov, za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkaCh a prlslušnýor. právnych predpisoch. Rozsal1,
účel a podmienky spracuvania udajov o Učastrukoví sú btížšle špeCifikované vo Všeobecnych podmienkach (cast Zhromaždovants a použivanŕa Iniorn1aC!1 o Úcaslnlkochl. V prroadoch
kde môže Učastnlk zamedziť. aby sa Jeho údaje použivaf na určité účely. Úcastruk móžekedykolvek Podniku oznáml(že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou
spracúvania údajov Učastnika udelenie súotasu, rnóže Učasmlk takýto súhlas kedyko.vek ocvotat v prlpade, že ho udeli. Učastruk máte Podnik kedykolvs c požiadal' o InforOlaclu, ako sa
jeho údaje používajú. Viac informácii o používani údajov mozno náJsr na www.telekom.skalebo na internetovej stránke Podniku. ktorá ju v budúcnosti nahradí

4) Ak Účastruk pred dnom technického zriadenia SVOjim konanim alebo nebnnosrou zmari zriadenie zmluvne dohodnutej Služby zaväzuje sa zaptatít Podniku nákiady vzniknuté v SÚVislostiso zrtader-tm Služby vo Výške 100 Eur (DPH sa neuplatňuje)

Kód objednávky: 1-13005966946
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Zmluvné strany sa dohodf že v prlpade zmeny sadzby dane z prícane] hodnoty le Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných Cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene

bez DPH) uplŕ'ltnl sadzbu dane z pr\danf.lj hodnoty aktuálnu v čase vzníku daňovej povinnosti podniku
Zmluva sa uzatvara ni! dobu naurúitu Zmluvu Je možné meniť niektorým zo spôsobov dohodnutých v tejto zmluve, Cenniku, Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach

Tato zmluva na1;Jobúda platnost' a učínnost dňom jej podpísania zmluvnými stranami
Vyhiasulem, že som sa obozllamll s obsahom tejto Zmluvy o balíku, ako al so V~eobecnýml podmienkami pre poskytovanie verejnyce služieb prostrednictvom pevnej siete Podniku (ďalej
ien .vseobecoé podmtenky"}, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Teievizle, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Interne'oveho pri stupu alebo Osobitnými
podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na základe tejto Zmluvy o balíku Učastntkovi poskytované, tvoriace prltonu Všeobecných
podmienok, pripadne dalšie osobitné porjmlenky vydane Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie síužreb poskytovaných na základe tejto Zrnluvy o bali ku (ďalej len "Osobitné
podmienky") a Cennikom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cennika (d'aleJ len "Cennik"), ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy o bali ku zaväzujem
dodržiaval' SVOjim podpisom potvrozujern (i) prevzatie vsaobecnycr poorruenok, Osobitných podmienok a Cenníka. (íll že sl záväzne objednávam v tejto Zmluve o ballku špncifikované
Služby, (íll) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajÚCe z tejto Zmluvyobaliku VyhlaSUjem, že som bol oboznámený Podnikom. že aktuálne informácie o platných
cenách za Služby je možné zlskať v aktuálnom Cenniku dostupnom na wwwtelekom,sk alebo inej int"metoveJ stránke Podniku, ktorá JU v budúcností nahradi " na predaJnýc

n
miestach

Podniku
8) po-dar je táto Zmluva o batiku uzatvorená Inedzl Podnikom a lléastnikom, ktoré

'
1Q je možne považoval' za spot-ebttela podla zákona č 10212014 Z,Z o ochrane spot-ebfteľe pri predaji

tovaru alebo poskytovani služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovýcn priestorov predavajúceho len ,ZoOS') a pokial' bola táto
Zmluva o bali ku uzatvorená sposoborn uv"daným v ZoOS, Je Úéastnlk oprávnený písomne odstúpil' oa tejto Zmíuvy o batiku v lehote 14 dni odo dňa uzavretra tejto Zmiuvy o batíku, ak
je jej predmetom výluéne poskytovanie Služieb v rámci Balika, liil prevzatia KZ poskytnutého do už.varua Učastoíkovt. pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretím tejto Zmluvy o ball ku
uzatvoru Úéastnlk zmluvu o nájme KZ alebn kúpnu zmluvu ku KZ Za súcasne uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kupe KZ sa považuje. aj ked sú ustanoven li' upravujúce nájom alebo
kilpu KZ obsahom tejto Zmluvyobaliku, Odstúpenlm od Zmluvy o halí ku sa Zmiuva o balíku zrušuje ako celok, vrátane jej jednotlivych časti. Ktorým sú Zmluvy alebo Dodatky a to od
počiatku. pnčorn Uóastruk je povinný na vlastné náktady. najneskôr v lehote 14 dni odo dňa zamku Zmluvy o ualiku vratit Po(Jnlku akekotvek hnutené vect, Ktoré mu boh odovzdané
v súvislosti s pinenim tejto Zmluvy o ball ku Podnik 18 povinný najneskôr v lehote 14 dni odo dňa dorué.euta odstúpenia od Zmluvy o batiku vrátil' Úcastnlkovi v''''tky finančné ako al vecné

plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tejto ZmluvyobalIku
9) Účastnik podpisom tejto Zmluvy o balíkU súhlasi so začatim poskytovania služby aj pred uplynutlm lehoty na odstúpenie - 14 dni a to POdpisom tejto Zmluvy o balíku alebo

zrladenim poslednej Služby, ak Je niektorá zo Služieb zrtaďovaná, ak nie Je dohodnuté Inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do
momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nie Je dotknuté právo účastnika odstúpil' v lehote 14 dni v zmysle tohto bodu, Podnik zároveň s touto Zmluvou o balíku odovzdal

Účastnikovi aj informáciu v zmysle § 3 ZoOS, 1'f h~~~ Cť/JJ "
V Žil:ne, dňa 0711.2014 v ..I, dna .. ZO~1l,:Z014
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní vereľ~yeľi'ss1užieb

uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Zz. o elektronických kornunlkáctácn medzi Podnikom a Účastnikom (dalej len .Oodatok").

PODNIK

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo / adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zapísaný: Obchodný reolstar Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka člslo 2081/B
ICO: 35763469 IDIC: I 2020273893 IIC pre DPH:
Zastúpený: Silvia Haburaj IKód predajcu: ITelesales VSE Rep 38543

~--;;;;--;;;;
(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNíK PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ

j SK2020273893
K6d tlačiva: 812 =--s-

Obchodné meno / Obec Pohranice, Pohranice 185, 95102 Pohranice
Sldlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikatel'a:

I Telefón: 10377ŕm201
E-mail: sl.pohran ice@.mail,t-com.sk
ICO: 00308382 I OIC: I IIC pre DPH: I

-;;;;=

(ďalej len "Účastnik"

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: - Obecný Urad
Ulica: I Súpisné číslo: I I Orientačné čisto:
Obec: I r-sc
Telefón: I COP / Pasu: 1-
ADRESAT· adresa zasielania pisomnyc Istín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Pohranice
Adresa zasielania: Pohranice 185, 95102 Pohranice
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na Internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu sl.pohranlce@.maii.t-com.sk

. hl

TABUĽKA Č 1

AKCIA: 2014 - Biznis kampaň - Telefonovaníe - ISDN => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia
N~~Q\f~W~~:VElI"Elln..télllť6n~a služba

'"
••••••Cislo zmluvv: 2029255995

Adresa umiestnenia: Pohranice 1Ú5, 95102 PohraniceĎalšie člslo MSN: 0377871921
Telef6nne člslo: 0377871203

Ďalšie člslo MSN: 0377871922

Program služby: Biznis ISDN Uni 200

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie

Biznis ISDN Uni - Prtnlatkovv balík

Zverejnenie v telet. zozname: Žiadam o zverejnenie

Zverejnenie v te leť. zozname: Žiadam o zverejnenie

VoVe/Elektronický detailný výpis - Spoplatnenie
Darček pre všetkých - Vianoce 2014

Axtivacia
NáZov Platnosťcenv CenasDPH Spl!ltnosťBiznis ISDN Uni 200 Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca

29,00 " mesačneIvopredZáklad pre výpočet ZP Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti
180,00 " jednorazovo'Na položky označené - sa neuplatňuje DPH

1) "Podnik a Účastnik uzatvaraJutento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb pre službu s telefónnym čislom Identifikovaným v tabufks č.t (dalej len, Zmluva") meni a
upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú tymta dodatkom dotknuté ostávajú v piatnosti bez zmeny.'

2) Účastnik podpisom tohto Dodatku potvrdzujeludel'uje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme ocdra platných Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s
poskytovanim Elektronickej faktúry spristupnenim na internetovej stránke Podniku. Podnik nezodpovedá za Škody spôsobené účastnikovi prlstuporn neoprávn;>nýchosôb k údajom na
elektronickej faktúre vo formáte PDF. Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cenníka,

3) Účastník berle na vedomie, že Elektronická faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako príloha e-maílovej správy vo Iorrnáts PDF a jej otvorenie nebude chránené hesiom proti
neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vedomý zoclpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zastelane] na nim určenú
e-mailovú adresu pred pristupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastnikovi pristupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej taxtúre vo forrnáts PDF.

4) Účastnik verejnej telefônnej služby má právo zaplsat' sa do verejného telefônneho zoznamu Podniku (ak JeVYdávanýPodnikom) a informačnej služby Podniku a na spristupnenie svojich
udajov poskytovatel'om informačnýcl1 služieb o telefónnych číslach alebo teiefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Učastnlkovi na zaklada Zmluvy, adresa
umiestnenia koncového bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v prlpade fyzickej osoby - nepodnikatera, alebo obchodné meno v prioade fl'zickej osoby _ podnikateľa alebo
právnlcka] osoby, pričom tieto udaje tvoria tzv. zakladný rozsah údajov pre účely zverejnenia v zozname učastntkov a informačnej službe. Účastnik, ktorý Jefyzickou osobou oocrukaterorn
alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadal' spolu so zakladným rozsahom údajov aj O zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomicke. činnosti Účastníka v zozname a
Informačnej službe Podniku. V prípade osobitnej dohody s Podnikom, móžu byl' v zozname a inforrnačnej služba Podniku zverejnené aj ďalšie udaje ulčené Účastnikom nad rámec tzv.
zakladného rozsahu podla predchadzajucej vety, ak su relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prloade žiadosti o zverejnenie údajov zárovsu Účastnik berl"l na vedomie 8 súhlasi s
podmienkami zverejnenia uvedenými v prislušnej časti Všeobecných podmienok, upravujúca] podmienky zverejňovania udajov účastníkov v telefónnom zoznarna a informač"ýchslužbáeh

5) ZÚČTOVACIE OBDOBIE je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendarneho mesiaca Pripadnú zmenu trvanla zúčtovacieho obdobia Podnik
oznámi Účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred Frekvencia fakturácie je Jednomesačná.

6) PODMIENKY AKCiE:

Kód objednávky: 1-13008615591
vO,16,016-20141017-10:44:35

I "III " /I I "" III/ I 1111Strana: 1/2

'::'1-.(;:.-:"1

~ FV SK

CO_1-5Z4Z8 13 1-5Z55T A 1

mailto:ice@.mail,t-com.sk
mailto:sl.pohranlce@.maii.t-com.sk


a) Účastník má nárok na poskytovarus Služby vo zvolenom programe v zmysle tabulky č. 1 za Akciové ceny podra tabuíky Č 1. a to odo dťla uzavretia Dodatku. až do Jplynutla 30
mesiaca odo dňa uzavretia Dodatku. Po uplynutí 30. mesiaca odo dňa uzavretia Dodatku bude Učastnlkovi poskytovaný zvolený ptoqram s užby za cenu bez viazanosti poora
platného Cenníka ako cena bez viazanosti

b) Účastník stráca nárok na využívanie TP1 za akciové ceny alebo akciových podmienok v zmysle tohto Dodatku, ak (il počas doby vrazanosu dÔJde zmene v osobe účastníka
z právnicke; osoby alebo fyzickej osoby -- podnikateľa na fyzickú osobu - spotrebltef'a, alebo (ii) prechodu z ISDN BRA prístupu na TP1

7) ZMLUVN A POKUTA (ZPi

aj Podnik a Účastník sa dohodli. že porusenŕrn záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo r-a zaplatenie vyúčtovanaj zmluv 'lej pokuty Zmluvná pokuta okrem
sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušanzovanu náhradu škody spôsobenej Podniku v dosledku porušerua závazku viazanosti vztu'aoon- na benefity, ktoré Podnik
poskytol Účastníkovi na základe tejto Zmluvy. Benefitrru sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových
služieb) podra Cermíka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti). zl ava z ceny KZ, ktora predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akcíovou kúpnou cenou, ak bolo Účastnikov! na
základe tejto Zmluvy poskytnuté Základom pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku viazanosti tejto Služby. ktorá zobľadúuje Benelit'l poskytnuté Účastntkovi podla tejto
Zmluvy. Je súčet základu pre výpočet zmluvnej pokuty vo vzťahu k poruše-uu zmluvného záväzku viazanosti Služby a pripadne KZ. ak bolí Úcartnlkoví p.)skytnuté vo vzťahu k tejto
Službe, a to vo výške určenej v tabuľky č 4 a 5 tohto CV (d·alej len .Zaklad pre výpočet"). Vyúčtovaná suma zrruuvns] pokuty bude vypočitaná podla nížš.e uvedeného vzorca, ktorý
vyjadruje denné klesanie zo Zaklad u pre výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania SlUŽIeb v oosledku porušenia záväzku
viazanosti

bi

vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty » Základ pre výpočet ZP (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dni doby viazanosti * Základ pro vÝPOč€: zmluvnej pokuty)

ej Zmluvne pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre. ktorou Je Účastníkovi vyúčtovaná Uhradením zmluvnej zaniká d0j8(1nany záväzok vtazanostt, preto Účastník
zmluvnú pokutu za porušenie Záväzku viazanosti zaplati iba jedenkn3t Podnik je oprávnený požadoval' náhradu sp,jscilJenej porusenun záväzku v-azanostl, pre prípad ktorej
bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúce] sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty

(i) ZAVAZOK ViAZANOSTI Účastník sa zaväzuje. že po dobu viazanosti v zmysle tejto Zmluvy (d·alej len .coba viazanosti"), ktorá sa počlta od Rozhodného dňa: (I) zotrvá
v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu k Službe poskytovanej podľa tejto Zmluvy, teda nevykoná žiadny Úkon, ktorý viedol k ukončeniu Zmluv« a bude riadne a včas
uhrádzať cenu za poskytované Službu (ďalej len ..závazok viazanosu"), pričom porušením záväzku viazanosti Je Zmluvy Út':astnikom, ak ' leho~a alebo ina
osobitne dohodnutá lehota uplynie počas cojednanej doby viazanosti (H) nezaplatenie ceny za poskytnuté SlUŽby ani do 45 dní po je] spratnosti. na základe ktorého
vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy (d'ale) len "porusenie záväzku vtazanosti"). Doba víazanosu plynie iba počas doby vYl;žlviHlia Služby v zmysle tejto Zmluvy
V prípade prerusenia poskytovania Služby PodnIKU na základe VYUŽitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovante Služby vyplývajúcetio z prlsu, snych právnyc-i predpisov
alebo Všeobecných podmienok. automaticky prediži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podruku. kedl doba v.azanosn nepIY~"1je

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8) Spracúvanie osobných ÚdaJOV: Podnik bude použlvat' udaje o Učastnlkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v prlslušnycn p-edptsoco Rozsah, účel a
podmienky spracúvania udajov o Účastníkovi SLI bližšie špecfteovaná vo Všeobecných podmienkach ( čast' Zhromaždovanl8 a použivarus o V prípadoch, kde
môže Účastník zamedziť, aby sa Jeho údaje používali na určité učely, Učastník môže kedykoľvek Podniku oznámil', iH, si neželá takéto jeho údaJOV, Ak Je podrntenkou
spracúvania udajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykofvek odvolať. v prípade, že ho udeli Uóastník móžs kedykoľvek požiadať o Informáciu. ako
sa jeho udaje použtvajú Viac Informácii o použlvaní údajov možno náist' na www.tetekorn.sk alebo internetovej stránke Podniku, ktorá JU v budúcoostl nahradí

9) Tento Dodatok sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, as. (ďalej len "Ijšeobecné
podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie hlasových služieb, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok (d'alej len .Osonitne podmienky") a Cenníkom pre poskytovanie
služieb podniku (ďalej len "Cennik"), ktoré sa zmluvne strany zavazujú oodržiavat' a sú súčasťou tohto Dodatku, Cena za zrtaosrns a poskytovaníe xlužbv pripadne zľavy l ceny, sa
dojednavajú podľa platného Cenníka. Učastnik svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podrníer.ok, Cenníka a Cenového výmeru podľa
príslušnej akcie. Ak nie J8 v Dodatku/ oohodnure inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cennika.

10) V prípade ak úóastruk vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konanlm alebo nečmnosiou zmari zr·jadt1(ile zmluvne dOhodnuteJ
služby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v suvislosti so zriadením služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňUje)

11 I Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečnych cien služieb Podriku up-avu' tak, že k základu (lane (cene
bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku

12) Pokiaľ je tento Dodatok uzatvorený medzi Podnikom a Účastníkom, ktorého Je možné považovať za spotrebíteta podľa zákona c 102/2014 Z.z: o ochrane spot-ebltera pri predaji tovaru
alebo poskytovani služieb na základe zmluvy uzavretej na diarku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho len "ZaOS';) a bol tento Dodatok
uzatvorený spôsobom uvedeným v ZaOS, je Učastník oprávnený písomne odstúpiť od tohto Dodatku v lehote 14 dni odo dňa (I) uzavretia Dodatku, ak jej predmetom vyluéne
poskytovanie Služieb v ramci Ballka, (il) prevzatia KZ poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretlm tohto Dodatku ozatvortl Učastntk zmluvu o nájme KZ
alebo kúpnu zmluvu ku KL Za súčasné uzatvorenie zmluvy o nájma alebo kúpe KZ sa považuje, aj ked' sú ustanoY.:Hiia upravuJuce najom alebo kúpu KZ obsahom rente Dodatku
Odstúpením od Dodatku sa Dodatok zrusuje ako celok a to od počiatku, pnčorn Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v 14 dni odo dňa záruk., Dodatku vrátil' Podniku
akékoľvek hnutefné veci. ktore mu boji odovzdané v súvislosti s plnen im tohto Dodatku. Podnik je povinny najneskôr v lB~lote 14 dni odo dňa doručenia odstuperua od Dodatku vrátil'
Učastnlkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku

13) Účastník podpisom tohto Dodatku súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie. 14 dni a to podpisom tohto Dodatku, ak nie je dohodnuté
Inak. Podnik má právo na úhradu sumy umernej rozsahu poskytnuteho plnenia do m;w)mfltu o stúpenia Tymto suhlasom nie je dotknute pravo účastnlka odstúpil' v lehote
14 dm v zmysle tohto bodu. Pod mk za roveň s týmto Dodatkom odovzdal Učastníkovt aj rm u v zmysle § 3 ZDOS

'/7~ '. /'

V Žiline. dňa 0711 2014 V / C~ ( (.( CLL~ dňa 2 n -11- Z014

tJfkdM
Firma i meno pnezvrsko zákazníka

Obec Pohranice
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