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vyplniť

z dôvodu správneho

kontaktovania

v budúcnosti
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Prlezvlsko,

meno, titul (alebo obchodné

meno):

Obecný

úrad

Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ
IČO: 00308382
I

Zapísaný

IČ DPH:

v Obchodnom

registri:

Oddiel:

Ulica: Pohranice

Obec: Pohranice

Súpisné číslo:

Orientačné

~Kontaktný

Priezvisko,

číslo: 180

telefón: 0377871201

Vložka číslo:
PSČ: 95102

Dodacia

Poschodie:

Miestnosť

pošta: Pohranice

č.:

•• E-mail: st.pohraníce@mail.t-com.sk

meno, titul (alebo obchodné

meno): Obecný

I Ulica:

úrad-

Obec:

dresa umiestneniakoncovéhobo~iJ

.sietesluzby zriaďovanej na základe tohto Dodatku

Popis: Obecný úrad

i

Ulica: Pohranice

Obec: Pohranice

PSČ: 95102

Dodacia

Súpisné číslo: 180

Orientačné

Poschodie:

Miestnosť

Osoba oprávnená
"Kontaktný

na prevzatie:

číslo:

pošta: Pohranice
č.:

Obecný úrad -

telefón: 0377871201

~dr~*,:·!~~ťé~a~i1sitllaniapisomnYchlistín
[Priezvisko,

meno, titul (alebo obchodné

meno): Obecný

úrad -

IČO: 00308382

IČ DPH:

I

Ulica: Pohranice

Obec: Pohranice

I

Súpisné číslo: 180

i

PSČ: 95102
Poschodie:

~arnät'DqaatklJ

~9~a,Via#~l'Josti
Doba viazanosti začína plynúť .odo dňa začatia poskytovania
Služby, ak nie je v Cenníku alebo príslušnom Cenovom výmere uvedené inak.
V prípade porušenia záväzku Uéastnika nepretržite využívať služby na základe tohto Dodatku počas dohodnutej doby viazanosti sa Účastník zaväzuje uhradiť
Podniku zmluvnú pokutu pre príslušn9 službu a dobu viazanosti vo výške podl'a podmienok zverejnených
Podnikom v Cenníku alebo podľa podmienok v
príslušnom Cenovom výmere, ak sú Učastníkovi poskytované služby na základe tohto Dodatku za zvýhodnených
podmienok podľa príslušnej akcie.

Akcia
Podnik sa zaväzuje poskytovať služby Účastníkovi za zvýhodnených
podmienok poóra typu akcie vyznačenej v tejto časti, za podmienok zverejnených Podnikom
pre poskytovanie danej akcie v príslušnom Cenovom výmere, ktorý tvorí súčasť tohto Dodatku. Podmienky danej akcie sú zároveň bližšie špecifikované v časti
tohto Dodatku označenej ako "Podmienky akcie".
VRI·

Vysokorýchlostný

Aktivácia
VRI·

internet

zl'avy

DSL Prístup
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Telefónne číslo
Parametre produktu:

0377871201
Typ inštalácie VRI

nový
5120 kbps

Rýchlosť VRI

0007568172

DSL Identifikátor

nie
Samoinštal.

Zmena DSL upstreamu/downstreamu
Typ modernuMagio

internet-

Parametre

VRI

Zľava na 30/42 mesiacov-

produktu:

viaz. 24/36 mes.
Turbo 2

Magio intemet program

obecnngr59@dslbasic

Login

42

Trvanie zľavy v mesiacoch
Magio

ínternet-

Parametre

Leto 2011 • Zľava na 30 meslaccv

produktu:

balíček/dobierka

- viazanosť

innosť: Deaktiváci

24/26 mes.
obecnngr59@dslbasic

Login

Turbo 2

Magio internet program

VRI· DSL Internet
Parametre

produktu:

Magio internet Turbo2-5120kbps

VRI program
Blokovanie

Odblokované

služby VRI

Prihlasovacie

údaje·

Prihlasovacie

údale - Heslo

Uživatel'ské

obecnngr59@dslbasic

meno

wcwji2
áno

Samoinštalácia
Service Instance ID

Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných
podmienkach a v pri slušných právnych
predpísoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných
podmienkach ( časť Zhromaždovanie
a
používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku
oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov Účastníka udeienie súhlasu, môže Účastník takýto súhias
kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udeii. Účastník môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní
údajov možno nájsť na www.telekom.sk

Pokračovanie

dokumentu

alebo internetovej

stránke

Podniku,

ktorá ju v budúcnosti

nahradi.

na dalšej strane
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Slovak Telekom, a. s. so sídlom Karadžičova 10, 825 13
vložka č. 2081/B (dalej len "Podnik") v zmysle zákona č.
vykonáva zákon Č. 18/1996 Z. z. o cenách stanovuje pre
poskytovanie služieb Podniku, Cenník pre poskytovanie
Cennika

pre koncové zariadenia-

A: VŠEOBECNÉ

...

Bratislava, IČO: 35763469,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších právnych predpisov a vyhlášky Č. 87/1996 Z. z, ktorou sa
účastníkov verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet dočasnú zmenu Cennika pre
služieb prostredníctvom
pevnej siete, časť Cenníka pre služby internetového
prístupu a dočasnú zmenu

časť B, nasledovne:

USTANOVENIA

1. Účastníkom služby Internet sa na účely tohto cenového výmeru rozumie užívateľ, ktorý počas účinnosti tohto CV podá návrh na uzatvorenie a následne
uzatvorí Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (dalej len "Dodatok"), ktorého predmetom bude záväzok užívateľa využívať verejnú elektronickú
komunikačnú službu Internet (VRINRI Solo) v programoch Magio internet TurbolMagio internet Turbo Solo počas as-mesačnel
doby viazanosti odo dňa účinnosti
Dodatku a podľa podmienok tohto CV a ktorý:
(i) využíva službu ínternet - pripojenie do internetu

prostredníctvom

technológie

aDSL a nie je viazaný

služby Internet (VRI, VRI Solo) alebo DSl Internet počas doby viazanosti alebo
(ii) je viazaný zmluvným záväzkom využívať službu Internet (VRI, VRI Solo) alebo DSl Internet
v čase podania návrhu Dodatku viac ako 4 mesiace.
2. Cenníkom sa pre účely tohto CV rozumie Cenník pre služby internetového

B: OSOBITNÉ

prístupu

zmluvným

záväzkom

počas doby viazaností,

využívať

niektorý z programov

avšak do uplynutia tejto doby nezostávajú

(dalej len "Cenník").

USTANOVENIA

Tabuľka Č. 1 _ Akciová cena za používanie programov Magio internet Turbo a Magio internet Turbo Solo
_ Akciová cena platná počas 1. - 42. mesiaca pri ss-mesačne] viazanosti
1. Program Magio internet Turbo 1;4,99 EUR bez DPH; 5,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
2. Program Magio internet Turbo 2 Mini ;9,32 EUR bez DPH; 11,18 EUR s DPH;vopred/mesiac
3. Program Magio internet Turbo 2;12,49 EUR bez DPH; 14,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
4. Program Magio internet Turbo 3; 17,99 EUR bez DPH; 21,59 EUR s DPH;vopred/mesiac
5. Program Magio internet Turbo 4; 33,32 EUR bez DPH; 39,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
6. Program Magio internet Turbo 1 SoI0;7,49 EUR bez DPH; 8,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
7. Program Magio internet Turbo 2 Mini SoI0;10,49 EUR bez DPH; 12,59 EUR s DPH;vopred/mesiac
8. Program Magio internet Turbo 2 SoI0;13,74 EUR bez DPH; 16,49 EUR s DPH;vopred/mesiac
9. Program Magio internet Turbo 3 SoI0;19,32 EUR bez DPH; 23,18 EUR s DPH;vopred/mesiac
10. Program Magio internet Turbo 4;33,32 EUR bez DPH; 39,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
Tabuľka Č. 2 - Zmluvná pokuta
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku

využívať

službu Internet

počas ss-mesečnej

doby viazanosti;190

EUR (DPH sa neuplatňuje);jednorazovo

Tabuľka Č. 3 _ Akciová cena za zriadenie služby Internet (VRI (Magio internet Turbo)NRI Solo (Magio internet Turbo Solo)) pri 36-mesačnej viazanosti
Cena za zriadenie služby programov služby Magio internet Turbo 4/Turbo 4 Solo - rozšírená inštalácia techníkom; 0,83 EUR bez DPH; 1,00 EUR s DPH;
jednorazovo

Tabuľka Č. 4· Akciová cena "aDSL modem" - typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený k službe Internet - pripojeníe do internetu prostredníctvom
technológie
aDSL v programoch Magio internet Turbo 11 Turbo 2 Mini! Turbo 2/Turbo 31 Turbo 4, Turbo 1 Solol Turbo 2 Mini Solol Turbo 2 Solol Turbo 3 Solol Turbo 4 Solo

1.DSl Ethernet modem;0,83 EUR bez DPH; 1,00 EUR s DPH;jednorazovo;vo
faktúre
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas as-rnesačneí

doby viazanosti

neuplatňuje) ;jednorazovo
2. DSl WiFi router;16,58 EUR bez DPH;19,90 EUR s DPH;jednorazovo;v
hotovosti pri doručení
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 36-mesačnej doby viazanosti

pri kúpe Ethernet

modemu;18,Oa

EUR(DPH

sa

pri kúpe modemu WiFi routra;lO,OO EUR(DPH

sa neuplatňuje);jednorazovo
3. Zyxel2812HNU
(Biznis WiFi router);49,92 EUR bez DPH;59,90 EUR s DPH;jednorazovo;v
hotovosti pri doručení
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 36-mesačnej doby viazanosti pri kúpe Zyxel 2812 HNU (Biznis WiFi
router);20,OO EUR(DPH

sa neuplatňuje);jednorazovo

Tabuľka č.5- Poplatok za zmenu programu služby
Poplatok za zmenu programu služby z vyššieho programu

na nižší, realizovanú

počas 7.-36. mesiaca doby viazanosti;8,32

EUR bez DPH; 9,98 EUR s DPH;

jednorazovo
Tabuľka Č. 6- Cena za Magio internet Security
Cena za Magio ínternet Security pri 24- mesačnej

viazanosti,

okrem prvých šiestich mesiacov

od aktivácie

služby; 2,09 EUR bez DPH;2,51

EUR s DPH;vopredl

mesiac
Tabuľka Č. 7- Zmluvná pokuta za Magio internet Security
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku užívať službu Magio internet Security počas doby viazanosti

24 mesiacov;

15,00 (DPH sa neuplatňuje);

Jednorazovo
1. Účastník má nárok na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet (VRINRI Solo) v programoch Magío internet Turbo/Magio internet
Turbo Solo za akciové ceny podľa tabuľky Č. 1 v závislosti od zvoleného programu, a to odo dňa účinnosti Dodatku, až do uplynutia 42. mesiaca odo dňa
účinnosti Dodatku. Po uplynutí 42. mesiaca odo dňa účinnosti Dodatku bude Účastníkovi
poskytovaný zvolený program služby Internet (VRINRI Solo) za cenu
bez viazanosti

podľa platného Cenníka.
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Prechod na nižší program služby Internet (t. j. prechod z programu služby VRI na nižši program služby VRI alebo prechod z programu služby VRI Solo na nižší
program služby VRI Solo) je možný jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov odo dňa účinnosti Dodatku. Prechod na nižší program služby Internet (t. j.
prechod z programu služby VRI na nižší program služby VRI alebo prechod z programu služby VRI Solo na nižší program služby VRI Solo) počas 7. - 36.
mesiaca odo dňa účinnosti Dodatku je spoplatnený poplatkom podľa tabuľky č. 4, čast' B tohto CV. Poplatok za zmenu programu sa účtuje z dôvodu vykonania
administratívnych a technických zmien v systémoch Podniku pri uzavretí Dodatku, predmetom ktorého je zmena Programu služby poskytovaného podľa tohto
CV. Poplatok sa voči Účastníkovi uplatňuje len v prípade, ak uzavretím Dodatku dochádza k zmene Programu služby poskytovaného podl'a tohto CV na Program
služby Internet s nižším mesačným poplatkom. Pre určenie nižšieho Programu služby, resp. Programu služby s nižším mesačným poplatkom, je rozhodujúca
výška mesačných cien za poskytovanie programov služby Internet uvedená v tabul'ke Č. 1 tohto CV.
Účastník je povinný nepretržite využívať službu Internet (VRINRI Solo) počas dohodnutej 36-mesačnej doby viazanosti; v tejto súvislosti sa zaväzuje najmä
neuskutočnit' žiadny taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím 36-mesačnej doby viazanosti a z~roveň nedopustit' sa takého konania, na
základe ktorého by vzniklo právo Podniku ukončit' Zmluvu pred uplynutím 36-mesačnej doby viazanosti. V prípade, že Učastník ponuší záväzok nepretržite
využívat' službu Internet (VRINRI Solo) počas 36-mesačnej doby viazanosti, a to najmä, ale nielen tým, že:
(i) uskutoční taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti alebo
(ii) opätovne požiada počas prvých šiestich mesiacov doby viazanosti Služby Internet o prechod na nižší program v rámci tejto služby ako bol program pôvodne
zriadený na základe Zmluvy a takýto program mu bude po dohode s Podnikom aktivovaný alebo
(iii) svojím konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý bude Podnik oprávnený od Zmluvy odstúpit' alebo ju vypovedat'
(ďalej len "Porušenie zmluvného záväzku viazanosti"), je Podnik oprávnený vyúčtovat' Učastníkovi zmluvnú pokutu stanovenú týmto CV v tabuľke

Č.

2.

2. Poskytovanie služby Internet (VRI alebo VRI Solo) podľa vyššie uvedených podmienok je možné kombinovat' s akciovou ponukou na službu Benefit podľa
cenového výmeru, účinného počas účinnosti tohto cenového výmeru.
3. Účastnik má v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo Dodatku právo na kúpu jedného z ponúkaných koncových zaríadení za akciovú cenu podľa zvoleného
programu služby Internet podľa tabuľky Č. 3. Koncové zariadenie podľa bodu 1 a 2, tabuľky č. 3 bude Účastníkovi ponúkané podľa aktuálnych skladových zásob
Podniku bez možnosti výberu Účastníkom. V prípade, že sí Účastník kúpil koncové zariadenie podľa tohto bodu a dopustí sa Porušení a zmluvného záväzku
viazaností, je Podnik oprávnený vyúčtovat' Účastníkovi aj zmluvnú pokutu, stanovenú týmto cenovým výmerom v tabuľke Č. 3 v závislosti od typu koncového
zariadenía. Ponuka koncových zariadení za akciové ceny platí do vyčerpania skladových zásob.
. .....
Zakúpenie aDSL modemu podľa vyššie uvedených podmienok za akciovú cenu je možné kombinovat' s ostatnými ponukami z tohto cenového výmeru, okrem
ponuky podľa bodu 4 čast' B tohto CV, alebo podľa cenových výmerov, v ktorých je to výslovne uvedené.

4. Účastník, ktorý využíje ponuku na poskytovanie služby Internet podľa tohto CV a zároveň v čase uzatvorenia Zmluvy alebo Dodatku na poskytovanie programu
služby Internet využíva existujúcu službu alebo si objednáva službu Magio Sat, má nárok na zakúpenie jedného DSL WiFi routera za akciovú cenu 1,00 EUR s
DPH. K službe Internet podľa predchádzajúcej vety je možné poskytnút' len jedno koncové zariadenie za akciovú cenu. Ponuka podľa tohto bodu platí do
vyčerpania skladových zásob a nie je možné ju kombinovat' s ponukou na kúpu zariadenia podľa bodu 3, čast' B tohto CV. Ak si účastník zakúpil zariadenie podľa
tohto bodu a ponuší podmienku súčasného využívania služieb Internet a Magio Sat počas doby trvania viazanosti služby Internet, aktivovanej podľa tohto CV,
účastníkovi bude vyúčtovaná zmluvná pokuta za koncové zariadenie vo výške 30,00 EUR (DPH sa neuplatňuje).
5. Účastník s programom Magio internet Turbo môže požiad at' o zmenu programu služby na program Magio internet Turbo Solo počas 36-mesačnej viazaností,
ale len v prípade, že podá návrh na uzatvorenie a následne uzatvorí Dodatok ku Zmluve s novou 36-mesačnou viazanost'ou bez využitia ponuky na kúpu nového
koncového zariadenia, ak si Účastník kúpil nové koncové zariadenie podľa tohto CV.
6. Podmienkou aktivácie benefitov podľa tohto CV je súčasné objednanie, zriadenie, resp. používanie služby Magio internet Security. Cena za poskytovanie
doplnkovej služby Magio internet Security počas prvých troch mesiacov je zahrnutá v cene programu služby Internet (Magio internet TurbofTurbo Solo). Po
skončení tejto doby bude cena Magio internet Security Účastníkovi účtovaná podľa platného Cenníka. Účastník môže kedykol'vek v priebehu poskytovania
služby Magio internet Security požiadat' o jej bezplatné zrušenie. Zrušenie služby Magio internet Security počas prvých troch mesiacov poskytovania služby
podľa tohto bodu bude účinné ku dňu donučenia žiadosti o jej zrušenie. Po uplynutí prvých troch mesiacov odo dňa aktivácie služby Magio internet Security podl'a
tohto bodu je účastník oprávnený vypovedat' Zmluvu v časti služby Magio internet Security v súlade s Cenníkom.
Ustanovenie tohto bodu sa neuplatní, ak sa Účastník zaviaže Magio internet Security využívať s dobou viazanosti 24 mesiacov podľa tabul'ky Č. 5, čast' B tohto
CV.
Ak
Účastník využije ponuku podľa tohto CV objednaním služby prostredníctvom www.telekom.sk.

podmienka podľa tohto bodu sa neuplatní.

7. Účastník, ktorý sa zaviaže používat jeden z programov služby Internet a súčasne sa zaviaže používať doplnkovú službu Magio internet Security s dobou
viazanosti 24 mesiacov, má nárok na poskytovanie doplnkovej služby Magio internet Security za podmienok podľa tabuľky Č. 5, čast' B tohto CV. Počas prvých 6
mesiacov doby viazanosti je cena za používanie doplnkovej služby Magio internet Security zahrnutá v mesačnej cene zvoleného Programu služby Internet, od 7.
mesiaca je cena za poskytovanie doplnkovej služby Magio internet Security uvedená v tabul'ke Č. 5, čast' B tohto CV a platnom Cenníku.
V prípade, ak sa Účastník zaviazal používat' doplnkovú službu Magio internet Security podl'a tohto bodu, je povinný nepretržite používať túto služby počas
dohodnutej doby viazanosti; v tejto súvislosti sa zaväzuje najmä neuskutočnit' žiadny taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu poskytovanía služby Magio
internet Security pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti a zároveň nedopustit' sa takého konania, na základe ktorého by vzniklo právo Podniku ukončiť
poskytovanie služby Magio internet Security pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti. V prípade, že Účastník poruší záväzok nepretržite používať službu
Magio internet Security počas dohodnutej doby viazanosti, a to najmä, ale nielen tým, že:

(i) uskutoční taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy ako celku alebo v časti služby Magio internet Security alebo samostatnej Zmluvy na poskytovanie
služby Magío internet Security pred uplynutím doby viazanosti alebo
(ii) svojím konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý bude Podník oprávnený od Zmluvy ako celku alebo v častí služby Magio internet Security alebo
samostatnej Zmluvy na poskytovanie služby Magio internet Security odstúpiť alebo ju vy poved at',
je Podnik oprávnený vyúčtovať Učastnikovi aj zmluvnú pokutu stanovenú v tabuľke č.6, časti B tohto CV.

ll.
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8. Podmienkou využívania benefitav podľa tohto CV je vyjadrenie súhlasu so zasielanírn faktúry za telekomunikačné
služby v elektronickej forme - Elektronická
faktúra PDF. V prípade, že Účastník požaduje písomnú tlačenú formu faktúry a má záujem využívať benefity podľa tohto CV, bude mu poskytnutý odpis
elektronickej faktúry PDF posielaný poštou podľa podmienok Cenníka.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť
tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
10. Pri telefonickom objednaní služieb, definovaných
v tomto cenovom výmere, má Účastník nárok na vyššie uvedené benefity v prípade, ak telefonickú
objednávku uskutoční počas účinnosti tohto cenového výmeru (určujúci je dátum prijatia telefonickej objednávky) a zároveň doručí podpísané zmluvné
dokumenty na Centrum služieb zákazníkom, resp. predajné miesto najneskôr do troch týždňov odo dňa ukončenia účinnosti tohto cenového výmeru (určujúci je
dátum prijatia - doručenia návrhu zmluvných dokumentov).
Ak si Účastník telefonicky objedná služby, definované v tomto cenovom výmere počas doby účinnosti tohto cenového výmeru, ale podpísané zmluvné
dokumenty doručí na Centrum služieb zákazníkom, resp. predajné miesto neskôr, ako po troch týždňoch odo dňa ukončenia účinnosti tohto cenového výmeru,
nevzniká mu nárok na akciové ceny podľa tohto cenového výmeru.
11. Ponuku podľa tohto CV je možné kombinovať
žiadnym CV, kde to nie je výslovne povolené.

so zľavami

Podnik si vyhradzuje právo skrátiť účinnosť tohto cenového
mieste (Telekom Centrum).
Cenový

výmer č. 1654212013 nadobúda

účinnosť

pri objednaní

výmeru.

služby cez web www.telekom.sk.

O skrátení

účinnosti

dňom 1. apríla 2013 a jeho účinnosť

tohto cenového

Akciu podľa tohto CV nie je možné kombinovať

výmeru

bude záujemca

informovaný

so

na Predajnom

konči dňa 31. mája 2013 (vrátane).

podpis (a pečiatka) Účastníka
(resp. splnomocnenej
osoby alebo štatutárneho
orgánu)
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