
Dodatok k zmluve o poskytovaníverejných služieb - balík služieb Kódýbiednävkvi 1670343691732
Kod učastnlka: 1017001000
Kod adresáta: 1017001001

Kód tlačiva: 041

uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z z. o elektronických komunikáciách (ďalej len .oodatoiŕ alebo _Dodatok k Zmluve o ballku')

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská28, 011 62 Bratislava,zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava !, oddiel Sa, vložka čislo 2081/3,

|Čo- 35 763 409, DIČ: 2020273093, |C pre DPH: 5100202731193
Kód predajcu: Telesales VSE Rep741369 | Kód tlačiva: 041

Zastúpený: Silvia Habura]
(dalej len 'Podnik') a
ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁOSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno! Obec Ďurďošík, Ďurďošlk 13, 04445 Bidovce
Sídlo podnikania:
Register. číslo zapisu
podnikateľa:
E—rnail: ; obeddudeesmposm ; „ Telefon: 0911+371e7
leo: 00324124 | DIČ: | |C pre DPH:

(ďalej len "Účastnik")

ŠTATUTÁRNYORGÁN IZÁKONNY ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: - ' Urad
Ulica ' číslo: Orientačné číslo:
Obec:
Telefón: .OP / Pasu:

ADRESÁT - adresa zasielania pisomrých listín
Tltul/Meno/Priezvisko: ObecĎurďošík
Adresa zasielania: Ďurďošík 20, 04445 Bidovce
Spôsob lakturáoie: Papierová faktúrazaslelanípoštou.
Číslo sus notifikácie:
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného diia v mesiaci

TABUĽKA č.1
BALIK 1P- AzKCIA TP =>DOBAVlAZANOSTI:24 mesiacov

Člelo zmluvy:2020564977 Adresa umiestnenia: Ďurďošík69, 04445 Ďurďošlk

Telefónnečíslo: 0556965215
Typ pripojenia:Telefónnaprípojka - TP1

Program služby: Biznis linka M Aktivácia

Služby presmerovania s parametrom prenosu B čisla
Zverejnenie v telei. zozname: Žiadam o zverejnenie
Služby viacerých uživateľov

.. _ . ; . . , Je» .

Balík Biznis linka M Akciová cena platná počas 1. - 30 mesiaca 19,99 EUR mesačne/vopred '
Základge výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie zavazku viazanosti 180,00 EUR jednorazovo ' "

1) Ak dochádzana základe tohto Dodatku k zmene programu Služby. bude Učaslnikovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabulke č. 1 Doba viazanosti, alija pre túto Službu dohodnutá. nieje týmto
Dodatkom dotknutá a plynie nadalej bez zmeny V takomto pripade bude Podnik účtovať cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa účastnili nachádza

2) ZÚČTOVAClE OEDOBIE je jednomesačne.Trvanie zúčtovacieno obdobia je od prvého do posledného dňa kalendámeho mesiaw Prípaonú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi
anstnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia lakturáueje jednomesačná

3) Podnik a Úästnik uzatvárajú vo vzťahu kiejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym cislom identltikovaným v tabulke č.1 (dalej len
„Zmluva') mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným vtornto Dodatku ernluveo baliku, Ostatná ustanovenia Zmluvy. ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o baliku dotknuté zostávajú
v platnosti bez zmeny

4) Program poskytuje a) mesačne200 volných minút, ktore možno využit v silnej. slabej a víkendevej prevadzke na volania do verejných mobilných sieti národných operátorov okrem mobilnej siete
Slovak Telekoir a medzinárodná volania do vybraných krajin a medzinárodná volania ukončené v mobilných sieťach zahraničných operátorov vo vybraných krajinách.

bj mesačne volhe volania na miestne a medzimestské automaticky uskutočnenévolania v rámci pevnej verejnej telefónnej siete a do mobilnej siete Slovak Telekom v SilnBj, slabej a vikendovej
prevadzke. Pre vol'ne volania do mobilnej siete Slovak Telekom sa uplatňuje Zásada korektneho využívania služby (dalej aku ,ZKV') v rozsahu 1000 minul mesačne,Kazde volanie do mobilnej
siete nad rámec uvedenej ZKV bude spopistilované jednotnou sadzbouza minútu vo výške 0,108 € bez DPH / 0,13 € s DPH
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Spracovanie osobných údapv: Podnik bude použivať údaje o Účasmlkovi za podmienok uvedmým v Podmienkach spreu'rvanla osobných. prevádzku/Wh a tokalzačnýdlÚdakw v Podnlku (ďdei
len .Podmianky') a v priehlšnýoh právnym predpisochRozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Učastntkovi eú bůh špecmtrovarie v Podmienka.Ak môže Uůstntk zamedziť. aby sa
jeho údaje použivali na určité účely. Účastnlk môže kedyknli/ek Podniku oznámil. že si neželá taketo používanie ieho údalov. Ak ie podmienkou spracúvania údajov Učestnlka udelenie Millau.
može Účas'nlk takýto súNos kedykolvek odvolať, ak ho udelil Účastník môže Podnik kedykolVek požiadať :) intonnadu. ako sa jeho údaje používajú. Vlac inlormáoii o použivanl údalov mino
najst na wwwlatekomek
Ak Účasmtk pred de technického zriadenia svojim konenlm alebo nedinnoet'ou zmarl zriadenie zmluvne dohodnute] Služby zaväzuje se zeptat Podniku náklady vzniknutá v súvislosti eo
zriedením Služby vo výške 100 Eur (DPH sa neuplatňuje).
Zmluvné strany sa dohodli. že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty ie Podnik oprávnený ktorúkolvek z konečným olen služieb Podnlku upraviť tak. že k základu date (cene bez DPH)
uplatni sadzbudane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

Fulda? je tento Dodatok k Zmluve o baltku uzatvorený medzi Podnikom :! Účestnlkom, ktorého je možne považovala mmm podľa zálma č. 102/2014 Z.z. o ochranespotrebitela pri predali
tovaru alebo poskytovani služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmlwy uzavrete; mimo prevádzkových pltesmw predávame!» (ďalej len loOS') a puku! bol tento Dodatok

kZmluve o baliku uzatvorený spôsobom uvedeným v 2008, je anstnlk oprávnený pisomne odsh'tptt od tohto Dodona) kZmluve o bitku v lehote 14 dni odo dňa (i) uzavmtamo Dodatku

kZmluve o baliku, ak je je] predmetom výtuona poskymvmie Služieb v rámd Balíka, (in prevzatia KZ poekymuláho do uzivala Uěeetntkovi. pokiaľ spoločne n Ľúbim & uzavretiu! hmo Dodatku

k Zmluve o baliku uzatvorí Uhsmlk zmutvu o najme KZ alebo kúpnu zmluvu ku KZA Za súčasne uzatvorenie zmluvy o nájmu alebo kúpe KZ sa mumie. a] kad att ustanwenta upravulúoe nelom
alebo kúpu KZ obsahom tohto Dodatku k Zmluve o bdlku. Odsúdenlm od Dodatku kthuva o baliku sa Dodatok kZmluve o baliku zruěule ako celok. vrátane let jednotlivých čeetl. ktorý"! sú
Zmluvy alebo Dodalky am od počialm, pričom Učoslnlk je povinný na vlastné náklady. nalneekor v lehote 14 dní odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o bdlku vrátit Politiku akékoľvek hnuteľné

ved. ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s plnením tohto Dodatku kZquveo bdlku. Podnik je povinný naineskbr vM14 dni odo dňa doručenia odstt'lpenta od Dodatku k Zmluve o bitku
vrátil Učastnlkovi všetky inenčne ako aj vecné plnenia. má od nelle obdlžal v súvislosti s plnením tohto Dodatku kMe 0 baliku.

lie-mtl podpisom tohto Dodatku k Zmluve o butiku eúhhstw uhlím poekytovlnu lluibya] pred uplynutímlehotyna odsu'lponie-14 dni a to podphom tohto Dednttru k Zmluve

o baliku alebo zriedením posledne] Služby, Ik le niektorázo Služiebzn.-dm, ak nie to dohodnuti Inak. Podnikmi právo na úhradu lurllym]mohu „Who plnenll
do momentu odetúpenll. Týmto lúhluorn nie to dotknuté pravo magnumodeh'lplľv lehote 14 dni v zmyele tohto bodu, Pmlk zároveň | týmto Dodatkom k Zmluve o bellru
odovzdalDamiaan :| Informáciu v zmyele ; : ZoOS.
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