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Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnfch sluzieb , balík
sIuiieb

Kód abjednávky: 1-245$65563209
Kód úőastníka: 1022679900
Kőd adresála: 1a22679901

Kód llaóiva: 841

uzavret! V Zmysle zákona ö. 35.1/2011 Z.Z. o elektronicklch komunikáciách (dalej len ,dodatok" alebo .Dodatok k zmluve o baliku")

PO§í-{IK

(d'alej len "Podnik") a

úölsrr.ríx _ pRÁvNlcxÁ osoaruFyzlcKÁ !§qEA _ popNlKATEg

(d'alej len "Úeastnit";

irniurÁnNy oRGÁN t áxonnY ásrupca l spLNoMocNENÁ o§oEA

Na poloZky oznaöené * sa neuplatfiuje DPH
í) Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu §luZby, bude UÓástníko/jloskytwanÍ1 za cenu uvedenú v TabunG Ó. 1. Doba viazanosli, ak je pre

túto SluZbu dohodnutá, ni" i" tyrniá óooutrom ao*nűta a Úinie ná'oalej bez zmeny. V'lakomto píípade bude Podnik úé{ovaf cenu v závislosti od toho, v ktorom

moménte doby Viazanosti sa úóastník nachádza,

2) ZúöToVAclE oBDoB|E: Trvanie zúötovacieho obdobia ie uvedené v_tabuíke s,názvom "Adresát - adresa zasielania PÍsomnÍch listín". PÍPadnÚ zmenu trvania

zúötovacieho obdobia pűnit ÖznámiÚÚstnit ovi najmene.ijeden mesiac Vopred. Frekvencia faKurácie je jednomesaÖná,
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ZMLUVNY DOKUMENT JE POTREBNÉ POOPÍSnÍ NA POSLEDNEJ STRANE

Slovak Telekom, a,s, nyregister0kresnéhosúduBratislaval,oddiel
§a. vlgáka öíslo 2081/B, töo: es 763 469:D!P}a20?73893, tö pre Dp}'l:SK2020?73893

Kód predajcu: Telegales VSE Rep_42257
Silvia Haburai

Kód tlaöiva: 841

ZastúpenV:

obchodné meno /
Sídlo podnikania;

m,Jablonec, Gemerslcf Jablonec 2U, g8O35 Gemerskí
Jablonec

Register, öislo zápisu
podnikatela:
E-mail; Telefón: 091 1 91 4887

lCO: g7831z1 |otÖ: lÖ pre DPH:

FffiEócs
Ulica: pSa

, U: -a--,

ADRESAT - adresa zasielania píson listín
Titu l/Meno/Priezvi skol Základná §kola s materskou §kolou Gem.Jab|o_nec

€enrerstcí. Jablonec 244, 98035 Geme§fuAdresa zasietania-
soösob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poótou.

öisto sus notifikácie.
zúötovacie obdobie: ého dóa v rnesiaci

TABULKA ö. 1

plrl ír {D - ^Knl^. 
T9 => ní]RA VIA7ANOST|:24 mesiacov Aktivácia

öíslo zmluvy:
9920029273

Kontaklná osoba: Peter Agócs Telefón: 091 1914887

Adresadoruöenia:GemerskíJablonec24t,9*99,._G*e.a"e§_lcí,"is9|qn"e§
Náznrr clrlihv, vpreiná telefórrna sluiba

aumiestnenia:GemerskfJablonec244,98o35GemerskyJablonec
2o28063259

Tetefónne öíslo: 0475684413
Typ pripojenia: Telefónna pripojka , TP1

Program sluZby: Biznis linka L .._

Zverejnenie v telef, zozname: Ziadam o zverejnenie

Zobrazenie öísla volajúceho uiívateta q!!!_
___.Cut

Ralítz §liznic linkn I oöas 1" - 30. mesiaca 3(
qq,qls"___ *_ 

" 

ggE!"t g *J
}.üO Et-}ii niesai:l":e/voprtd

ffi Zlava platná poöas 1. - 3. mesiaca 10,00EUR mesaóne/vopred
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4)

Podnlk aÚéastnlX uzaMáralú vo vzfahu ktejto SluZbe Dodatok, ktoním sa Zmluva o pos$ovaní verejnió sluZieb pre sluZbu s telefónnym öíslom
idéntifikovEnym v t]abuk€ ö.1 (dalej len,Zmluva") mení auplavuje vrozsahu aspósobom uvedenym vtomto Dodatku kZmluve obalíku. ostatné ustanovenia
zmluvy, ktoré nl€ sú tymto Dodatkom k zmluv€ o balíku dotknuté zo9lávajú v platnosti bezzmeny.
PoDM|ENKY AKclE PRE Po§KYToVAN|E sLUzBY TELEFoNoVAN|E
a) Prechod na niz§í píogram SluZby Tolefonovanie je spoplatnenY poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prlpade vyuZitia ponuky na doéa§né vyuZivanie vy§§ieho

píogramu 26 cenu niz§ieho

i) V akcii na 3 megiáco má Úó8§tnik práVo na prechod na niz§í program sluzby jedenkrát bszplatne poöas prvích 6 mesiacov od zaöatia poskytovania
SluZby

ii) v akcii na í2 mesiacov má t]éastník práVo na prechod na niz§í pr€ram sluZby iedenkrát b€zplatn€ poöas prvfch 12 meslacov od uaöatia poskytovania
Slu2by.

Pre uröenie niz§ieho Proglamu sluZby, ,ie rozhodujúce poradie uröené v nasledujúcom písmene tohto bodu. zmena Píogíamu slulby V zmysle tohto plsm.
n€má vplyv na plynutie doby viazanosti.

b) Pre stanovenie vy§§ieho pí€ramu sluZby je uréujúce na§edovné poíadie, priöom pismeno a) oznaöuje najni2§í pr€ram a plsmeno d) najvy§§i program,

resp. v prípade programu Biznis Linka písmeno e) oznaöuj€ najniz§í program a písmeno 9) nájvy§§í program: a) Doma Happy §, b) Doma Happy M, c)
Doma Happy L a d) Doma Happy xL, e) Biznis Linka M,0 Biznis Linka L, g) Biznis Linka XL.

(,tcastni* vereinej telefónnéj sluzby má právo zapísaf sa do telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávany Podnikom) a informaönej sluáby Podniku a na
spristupnenie svoiich údajov poskytovaíefom infoímaönych sluZieb o teleíónnych öí§lach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne öíslo pridelené
Úóastníkovi na základe Zmluvy, adresa umie§tnenia koncového bodu verejnej telefónnej sluZby a meno, píiezvisko v prípade fyzickej osoby - nepodnikat€ra,
alebo obchodné meno V píípade frzickej osoby - podnikateía alebo píáVnickej osoby, priöom tieto t]daje tvoria Ev, základny rozsah údaiov pre úöely zverejnenia
v zozname úóa§tníkov a infofmaönej §luzbe. Úóastník, klorf je frzickou osobou podnikatelom alebo právnickou osobou je zárovefr oprávnen! poZiadaf spolu so
základnym rozsahom údEov ai1 o zver€jnénie kaiegóíie jednej vybranej ekonomickej öinnosti Uöastnikav zozname a informaönej sluzbe Podniku. V prípade
osobrnéj dohody o Podniiom,'móZu byi v zozname a infoímaönej sluUbe Podniku zver€jnené ai dal§ie rtdaje uréené Úóastníkom nad rám€c Ev. základného
rozsahu-podía pi6dóádzgjúcej vety, ai< sti íelevantné na úéely telefónneho zoznamu. V píípade ziadosti o zverejnenie údajov záíoven Úöastník zárovefr beíie
na vedomie a 8úhla8í s podmienkami zverejnenla uvedenly'mi v Podml€nkach spracúvania osobnfch, prevádzkou.ich a lokalizaónych údajov, upravujúcich
podmi€nky zverojilovanis rldalov úóa§tníkov v telefónnom zozname a informáönych sluzbách.

Program po8kytujg: a) me3aöne 400 voínlich minút, ktoró morno Vyuzif na medzinárodné volania do Vybranych kajín a medzinárodné volania ukonöené V

mobilnych sief8ch zshr8niönych opgíátorov Vo Vybíaních kr4inách.

b) mgsaén€ voíné volanla na mi€§tn€ a mgdzime§tBkó aulomaticky uskutoónené Volania v rámci V€rejnej telefónnej siete, Volania do verejnl/ch mobilnych sietí
národnych opgrátoíov v kazdom type vevádzky,
Pre voíné Volania do mobilních sietí národnych operátoíov §a uplatfruie Zásada korektného vyuzíVania slulby (da|ej ako ZKV") V rozsahu 'l000 minút mesaöne.
Kazdé volanie do mobilno,i gieíe nad lámec uvedenejzKV bude spoplatöované jednotnou sádzbou za mintitu vo v,/§ka 0,075 € bez DPH / 0,09 € s DPH

spíacrlvanie osobních údajov: Podnik sa zavázuie spracúVaf osobné údaje vlluöne na úóély, na ktoré boli zlskane. V prlpade zmeny úóelu spracovania
o§obnych údajov si na túto zmenu vyziada osobitny súhlas, Viac infoímácií o pouZívaní osobnlch údajov mozno náj§t na www.telekom.sldosobne-u€e,

Ak Úóastník pred dfiom technického zriadenia svojím konaním alebo neóinnostou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej Sluzby zavázuje sa zaplatif Podniku
náklady \rzniknuté v súvislo§ti §o zriadením SluZby vo v/§ke 100 Eur (DPH sa neuplatÉuje).

Zmluvné stíany sa dohodli, Ze v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnenY ktorúkofuek z koneönYch cien sluZieb Podniku upravif tak,

'é 
k ákladu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V öase \rzniku danove,i povinnosti Podniku.

zmluva sa uzaMára na dobu neuréitr]. zmluvu je moZné menit nieKorym zo spósobov dohodnut\ich v tomto dodatku, Cenníku, V§eobecnícfi podmienk€ch
álebo o§obitnych podmienkach. Tento dodatok mdobrlda platlGf a úóinnosf dfroín í}ho po4)isanb zírhímiíni stranarni. Poúük a Uóasmik sa ddlodi íta
urésní dövodov pod§tatn9j zmeny zmluvnfch podmi€nok tak, 2e tieto dóvody stt obsahom óasti V§eobeotfó podmienok p€ po§Moranie voíehyó §lurbb
Podniku, upravujúcei Zmenu Zmluvy.

VyhlasuJem, 2e eom sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so V§eobecn;/mi podmienkami pre po§Movanie verejnlch sluZieb (dalej
len 

"V§€obecné 
podmienky'), osobitnymi podmienkami pre poskytovanie slu2ieb Televizie, osotitnymi podmienkami pre posMovanie sluzieb lnternetového

príetupu al€bo OeobltnYmi podmiénkaml prB poskytovanlo Hla§o{ch sluZieb v závislosti od toho, Koré SluZby sú na základe tohto Dodatku k Zmluve o balíku
ÚöE§tníkovi poskytovanó, tvoriac€ prílohu Vfuobecnfch podmienok, pípadne dalóie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre
po8kylovanle gluáleb po8kytovanych na základo tohto Dodatku kzmluv€ o balíku (dalei len,o§obitné podmienky") acennikom pre poskytovanie sluzieb
Podniku, vrátane Akciového cénníka (dale' len,cennír), ktoré sa ako neoddeliterné súöasti tohto Dodatku kZmluve o balíku zavázujem dodrziavaf. svojím
podplsom potvrdzuiem (i) prevzati€ V§eobecnfch podmienok, Osobitnfch podmíenok a Cenníka, (ii) áe si závázne objednávam vtohto Dodatku kZmluve o
balíku §pecifikované Slulby, (iii) Ée sa zavázuram riadne a vóas plnií V§€tky povinno§ti vyplwaiúce z tohto Dodatku k zmluve o baliku, Vyhlasujem, ze som bol
oboznámeny Podnikom, ze áktuálne informácie o plaíních cenách za sluzby je mozné získaf V aktuálnom Cenníku dostupnom na Www.tel€kom.§k al€bo in€i
inl€rn€tovsj §tíánke Podniku, ktorá ju v budr]cnosti nahradí a na predajnfch miesiach Podniku.

Pokiaíj€ tBnto Dodatok kZmluve o balíku uzaworenli medzi Fodnikom a tj'óastníkom, ktorého je morné povarovat za spohebfter8 podra zákona ö. 10212014
Z.z. o nhrane spotrebiteFa pri píedaji tovaíu alebo posMovaní sluzieb na áklade zmluvy uzavret€j na diaku alebo zmluvy uzau€tei mimo prevádzkovfch
píie§loíov píédávaj.lceho (d'al6j len looS') a pokiar bol ténto Dodatok k Zmluve o balíku uzatvor€n! spósobom uvedÉnym v ZooS, je t]öastnik oprávneny
písomne od8ttlpit od tohto Dodátku kzmluve o balíku Vlehote 14 dní odo dáa.(i\ uzavíelia tohto Dodatku kzmluve o balíku, ak ie jé,l predmetom Wuöne
po§kytovanie §luZieb v rámci Ballka, (ii) prevzatia KZ poskytnutého do uZívania Uöastníkovi, pokiaí spoloöne a stlöasne s uzavr€tím tohto Dodatku k Zmluve o
balíku uzatvorll tJóastník zmluvu o náime KZ. alebo krlpnu zmluvu ku l(Z. Za s(lhsné uzatvoronie zmluw o nájme alebo kúpe KZ sa povaiuje, aj ked sú
u§tanovenia upravujrice nálom alébo kúpu KZ ob§ahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku. odsttip€ním od Dodatku k Zmluve o balíku sa Dodatok k Zmluvé o
baltku zru§uj€ ako calok, vrátane iej jednotliwch öastí, Konfmi sú zmluvy alebo Dodatky a to od poöiatku, priöom Úöa§tník je povinny na vlastné náklady,
najneskór V lehote 14 dni odo dfra zániku Dodatku k Zmluve o balíku vrátit Podniku akékorvek hnutetné veci, ktoíe mu boli odovzdané v súvislosti s plnením
tohto Dodatku kzmluve o baliku. Podnikje povinn! najneskör vlehote í4 dní odo dfia doruóenia odsiljpenía od Dodatku kzmluve o balíku vrátit Úóastníkovi
v§etky finanóné ako aj Vecné plnenia, ktoré od neho obdízal v súVislosti s plnením tohto Dodatku k Zmluve o balíku.

Uéastni* podpiEom tohto Dodatku k zmluve o balíku súhla§í 5o zaöatim posMovania sluiby aj pred uplynutím lehoty na odstrlpenie - 1/í dní a to
podpi§om tohto Dodatku k zmluv€ o balíku al§bo zriadénim posl€dnej sluzby, ak je niektorá zo Sluiieb zriadovaná, ak nie j€ dohodnüté inak. Podnik
má pIáYo na tlhradu sumy úmernej íoz§ahu poskytnutého plnenia do moméntu odstúpenia. Timto §úhla§om nie je dotknuté právo úéa§tníka
odsttlpifvléhoteí4dnívzmysletohtobodu.Podnikárovefi8tímtoDodatkomkZmluveobalikuodoyzdal uöa§tníkovi ajinformáciuvanysle§3
ZoO§.

5)

7)

B)

9)

10)

11)

12)

l3)

Kód objednáVky: 1 -245665563209
v0.1 6.01 6_201 81 126-12:32:28

Strana: 2/3

Citlivé

\



lhrat
V Ziline, dóa 12,12.2o18

@{
B§
6)!{óö
Erfi JÉhqL§

{".' l
SJolí* rel*am *s 1

5jli:vek'I ele iiorl. ir}, l;, !, zasi|li]|] i] ]

Si1.1il !,1;rbuta; t#*

Köd obiednáVky: 1-245665563209
V0.,l 6.0í 6-201 81 126-12:32:28

Strana: 3/3

Citlivé


