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Dodatok k zmluve o
sluZieb

uzavrety V zmysle zákon8 Ö. 35112011Z.z. o elektronicklich komunikáciácfi (dalej len ,dodatok" alebo 
"Dodatok k zmluve o balíku")

PoDNlK

poskytovaní verejnfch sluáieb - balík Kódobjednávky: 1_245§§5672750
Kódúöaslníka: 10?2679900
Kód adresáta: ffi22679901

*{,ód tlaéiva 841

@
!
O
§o{iN
(o

o

Slovak Telekom, a-s Bajkalská 28, 817 62 Bratis6va,;api§aní: -',oddiel
Sa, vloÉka öíslo 2081iB_ lÓo: e-s zal aaq- nó_, )n nr-?.r,ae,a té ̂ .^ nnr

Kód predaicu:
Zastúpenú;
d'alej len "Podnila) a

*9+,9TyÍ,{ _ ryR4yNlCKA osoBAJFYqcKÁ §§pBA * P0DNIKATEI

(d'alej len "Úóastník'')

íí§i:í:: 
ökola s rnaterskou §kolou e"m,JiOUn

CNENÁ OSOBA
ritu tltr,ténólprie2visxo

§kolou Gem,Jablonec

do posledného dÉa v mesiaci

Na poloZky oznaöené - sa neupláliujeTFE
1) Ak dochádza na základe_ tohto.Dodatku, k Zmene pr€ramu sluzby, bude Úöa§tníkovi poskytovany za cenu uvedenú v,Tabun€ ö, 1. Doba viázánosti, ak je prel1:"r'"'X,*Ji;:!:li.lff., [,?i:X'§[j:i-"'Ü 

a ptynie Űdáej-Űiir"ni.'Ü t xointo p.ípua" ruá" iániirlűovaf cenu v závi§losti od toho, v ktorom
2) ZÚÖToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúótovacieho obdobia je uvedené v iabuíke s názvom,Adresát - adre§a zásielania písoínnych listín". Pripadnú zmenu trvaniaZÚÖÍovacieho obdobia Podnik oznámi Úöastníkouinájr"n";;"o"n m"s"" uop-,"eo. Éáivencia fakturácie jé jednomesaöná,
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Kontaktná osoba: Peter Agócs T;led o91 1914887
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4)

Podnik a Úöastník uzatvárajú vo vzfahu k tejto SluZbe Dodatok, ktoním sa Zmluva o pos$ovaní verejn}ich sluzieb píé sluZbu s telefonnym öíslom
idéntifikovánímVüabuíksó.l(dalejlen,Zmluva")meníaupravujevrozsahuagpósobomuvedenlmvtomtoDodatkukZmluveobalíku.ostatnéustanovenia
Zmluvy, ktoré ni6 §ú tYmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú v platno§ti b€z zmeny,
PoDM|ENKY AKclE PRE Po§KYToVAN|E sLUzBY TELEFoNoVAN|E
a) Prechod na ni2§í plogram §|uzby Telefonovanie je spoplatnen' poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prlpad€ vyuzitia ponuky na doöasné vyulívanie vy§§ieho

píográmu za cenu niz§ieho

i) V akcii na 3 mesiace má Úóastník právo na prechod na niz§í program sluzby jedenkrát bezplatne poöas pMich 6 mesiacov od zaöatia poskytovania
Slu2by

ii) v akcii na ,12 mesiacov má LJöastník práVo na prechod na niá§i program sluZby jedenkrát bezplatne poöas prv,j,ch 12 mesiacov od zaóatia poskytovania
§luáby.

Pre u.óénie niZ§ieho Programu sluáby, je rozhodujúce poradie uróené v nasledujúcom pismene tohto bodu. Zmena Programu sluiby v zmysle tohto písm.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.

b) Pre stanovenie Vy§§ieho pfogramu sluzbyje uröujúce nasledovné poradie, priöom pismeno a) oznaöuje najniz§í program a pi§meno d) najvy§§í program,
resp. v prípade programu Biznis Linka písmeno e) oznaöuje najniz§í pr€fam a písmeno g) najvy§§í pr€ram: a) Doma Happy S, b) Doma Happy M, c)
Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Biznis Linka M,0 Biznis Linka L,9) Biznis Linka xL.

L]öastnit veíejnei telefónnej §luzby má právo zapísat sa do teléfónneho zoznamu Podniku (ak je vydávanf Podnikom) a informaönej sluZby Podniku a na
spíí§tupneni€ svojich údaiov posMovatefom informaónlch sluiieb o telefónnych öíslach alebo telefónnych zoznámov, a to V rozsahu: telefónne öíslo pridelené
['éa§tníkovl nazáklada Zmluvy, adresa umiestnenia koncového bodu vereinej telefónnei sluZby a meno, priezvisko v prípade frzickej osoby - nepodnikatela,
algbo obchodné meno v píípade ízickej osoby - podnikatera alebo práVnickej osoby, priéom tieto údaie tvoria Ev. zák|adn}i rozsah údajov pre úöely zverejnenia
v zoznama úóa3tníkov a iníormaónej sluzbe. ['öa§tník, ktory ie ryzbkou o§obou podnikatetom alebo práVnickou osobou je zárovefr oprávnen! po2iadat spolu so
základnym íoz§ahoín úd8jov aj o zvereJnenie kategórie jednei vybranej ekonomickej óinnosti Uöastníka v zozname a informaöflej sluZbe Podniku. V prípade
osobltneJ dohody s Podnikom, móru byf v zozllame a iníormaön€j §lurb€ Podniku zverejnené aj dat§ie údaje uróené Úöastníkom nad íámec Ev, základného
rozsahu podía pr6dchádzajúcej Vety, ak sú relevantné na rlöely télefónn§ho zoznamu- V píípade Ziadosti o zverejnenie údajov zároveÉ Üöastník ároveö berie
na vedom|e a súhlasí 9 podmienkami zv€í6jnonia uvgdenymi V Podmi€nkach §pracúvania osobnfch, pfevádzkowch a lokalizaón!,ch údajov, upravujúcich
podmi€nky zv€r€Jfrovania tldaiov úöastníkov V telefónnom zozname a informaönfch sluzbách.

Program po8kytuje; a) mesaóne 400 voínfch minút, ktoré moano vyu2ií na medzínárodné Volania do Vybranych krajín a medzinárodné volania ukonóené v
mobilnych §ietach zahraniönych operátorov vo vybíanych krajinách.

b) meeaéne volné volania na mi€§tn€ a medzime§t§ké automaticky U§kutoónené volania v rámci verejnej telefónnej siete, Volania do verejnlch mobilnych sietí
národnych opeíátorov v kazdom type vevádzky,
Pre vorné Vo|ania do mobilnych sietí národních op€rátorov sa uplatnuie Zásada korektného vyuzívania slurby (dalej ako,ZKV') v rozsahu 1000 minút mesaöne.
Kardé Volanie do mobiínej §iete nad rámec uvedenej ZKV bude spoplatfiované lednotnou sadzbou za minútu vo w§ke 0,075 € bez DPH / 0,09 € s DPH

Spracúvanie osobni,ch údajov: Podnik sa zavázuje spraolvat osobné údajg Wluöne na úöe|y, na ktoré boli získane. V prípade zmeny úöelu spracovania
osobnfch údajov si na túto Zmenu vyuiada osobitny súhlas. Viac informácií o pouZívaní osobnlch údajov mozno nájsf ná Www.telekom.sk/osobne-udaje.

Ak Úéastník pred dóom technického Zriadenia svojím konaním alebo neóinnostou Zmarí zfiadenie zmluvne dohodnutej Sluáby zavlizuje sa zaplatit Podniku
náklady \rzniknuté V súVis|osti so zriadením Sluzby vo v!§ke ,t00 EUr (DPH sá neuplatÉuje).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnen]í ktorúkofuek z koneónfch cien sluzieb Podniku upravif tak,
ze k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v öa§e \rzniku danovej povinnosti Podniku.

Zmluva sa uzalyála na dobu neuróitú. Zmtuvu je moZné menif niektoni,m zo spósobov dohodnutích v lomto dodatku, Cenníku, V§eobecnfch podmienkach
alebo o§obitních podm|enkach. Tento doótok nadobúda platnost a úönnost dfiom ieho podpisania zmluvnymi stranami, Podnik a Úcastnix sa dohodli na
urö€ní dövodov podstatneJ zmeny zmluvni,ch podmienok tak, 

'€ 
tigto dóvody §1 obsahom i€§ti Vfuobecnych podmi€nok pre posMovanie vercjnych sluzieb

Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy,

Vyhlasujem, ie gom sa oboznámil § ob§ahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so V$eobecn:ími podmienkami píe poskytovanie verejnYch sluZieb (dalej
len ,V§eobecné podmienky"), osobitnymi podmienkami pre po§Movanie sluzieb Televízie, osobitnymi podmienkami pre poskytovanie sluzieb lnternetového
prí§túpu al€bo oeobltnfmi podmienkami pra po§kytovanie Hla§owch sluZieb vzávislosti od toho, ktoíé sluzby sú na základe tohto Dodatku kzmluve o balíku
tJöaetníkovi po§kytované, tvoriace prílohu V§oobecních podmiénok, pripadne dal§ie osobitné podmionky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre
po8kytovan|6 slu2i€b po8kytovanfch na základe tohto Dodatku kzmluve o balíku (dalej len,osobitné podmienky") acenníkom pre posMovanie sluzieb
Podniku, vrátiane Akciového conníka (dalej l6n 

"Cennik"), 
ktoré §a ako neoddeliterné súöasti tohto Dodatku kZmluve o balíku zaviizujem dodrZiavaf. Svojlm

podplsom powrdzuj€m (i) prevzatie V§€ob96nych podmienok, osobitnfch podmienok a Cenníka, (ii) ze si závözne objednáVam vtohto Dodatku kZmluve o
balíku §pgciflkované Sluáby, (iii) 2s §a zavázulam riadne a vóas plnif v§etky povinno§ti vyplívaiúce z tohto Dod8tku k zmluve o balíku. Vyhlasujem, ze som bol
oboznámeny Podnikom, ze áktuálne informácie o platnych cenách za S|uZby je mozné získaf v aktuálnom cennlku dostupnom na www.telekom.sk alebo ingj
internotovej stránk€ Podniku, ktorá ju v budtlcno§t' nahradí a na predajnlch miestach Podniku.
Pokiar je tento Dodatok k zmluve o balíku uzatvoren! medzi Podnikom a Úóastníkom, ktoíého le mozné povazovat za spotíebiteía podla zákona é. 1o2t2o14
z.z, oochlane spotrebiteía pri píedaji tovaru alebo poskytovaní sluzieb na základe zmíuvy uzavrétoj na diafku alebo zmluvy uzavretB,i mirno prevádzkovfch
priestorov píedávajúcoho (dalej len ,ZooS") a pokiar bol tento Dodatok k Zmluve o balíku uzatvoíeny spósobom uvedenfm V zoos, je t]öastnlr oprávneny
písomne odsttJpif od tohto Dodatku kzmluve o balíku vlehote 14 dní odo dfra (i) uzawetia tohto Dodatku kzmluve o balíku, ak j€ iej predmetom Wuöne
poskytovanie ShlZieb v rámci Balíka, (ii) prevzatia KZ poskytnutého do uZivania Úöastníkovi, pokiaí spoloön€ a súóasne s uzavretlm iotrtó Oodatt<u k Zmluve o
balíku uzaworil Uéastnik zmluvu o nájme l{Z alebo kúpnu zmluvu ku l<z. za súóasné Uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kúpe Kz sa povazuje, aj ked sú
u§tanovenia upíavujúcé nájom alebo kúpu Kz obsahom tohto Dodatku kZmluve o balíku. odstúpením od Dodatku kzmluve o baliku sa Dodatok kZmluvé o
balíku zru§uje ako celok, vrátane jej jednotlirn/ch fustí, ktorími sú zmluvy alebo Dodatky a to od poóíatku, priöom Úöastník je povinny na vlastné náklady,
najneskór v lehote 14 dní odo dna zániku Dodatku k zmluve o balíku vrátit Podniku akékofuek hnutelné veci, ktoré mu boli odolrzdané v súvislosti s plnenim
tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Podnik je povinn! najneskór V lehote 14 dní odo döa doruöenia odsfi]penia od Dodatku k Zmluve o balíku vrátit Úöastníkovi
v§etky finanöné ako ai vecné plnenia, ktoré od neho obdrZal v stlvislosti s plnenim tohlo Dodatku k Zmluve o balíku.

Úöa5tník podplsom tohto Dodatku kzrnluve o balíku súhlasí §o zaéatím posMovania §lrÉby aj píed uplynutím lehoty na od§ttlponie - í4 dní ato
podpi§om tohto Dodatku k Znluv6 o balíku alebo zriadením po§lednoj §lutby, ak je ni€ktorá zo §luiieb zriadovaná, ak ni€ je dohodnuté inak, Podnik
má právo na úhrsdu sumy timernej lozsahu po$kytnutého plnenla do momentu odstúpenia. Timto stlhlasorrr nie ie dotknuté právo úéa§tníka
odltúpifvl9hot9 14dnívzmysletohtobodu,Podnikzárovgi§tímtoDodatkomkzmluveobalíkuodorrzdalúöastníkovi aJinformáciuvzmy§le§3
ZoO8.
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V Ziline, dna 12.12.2018
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Firma/ meno zákazníka
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