Dodatok k zmluve a poskytovaní verejných služieb
služieb

-

balík

KódobJednávky:

1-150715668854

Kódúčastníka:
Kódadresáta:

1010630800
1010630803

Kód tlačiva:

841

uzavretý v zmysle zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komuníkáciách (ďalej len ‚dodatok“ alebo Dodatok k Zmluve o balíku“)

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 20811B, ICO: 35 763 469, DIC: 2020273893, IC pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu:
Retail Shop Rep_421 67
I Kód tlačiva: 841
Zastúpený:
Kulcsárová, Melinda
(ďalej len “Podnik‘) a

ÚČASTNÍK

-

PRÁVNICKÁ OSOBAIFYZICKÁ OSOBA

Obchodnémeno/
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
E-mail:
Kontaktný e-mail:
IČO:
(ďalej len “Účastník“)

-

PODNIKATEĽ

Obec Belža, Belža 80, 04458 Seňa

obecbelza@ m ail.t-com .s k
obecbelza@m aut-com sk
00323951
I DIČ:

Telefón:
Kontaktné mobilné číslo:
lČ pre DPH:

I

0556962874
0556962874

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko:
Ulica:
Obec:
Telefón:

ADRESÁT

-

Obec Belža

I Súpisné

číslo:

I COP / Pasu:

I
I

Oríentačné číslo:
PSC:
-

adresa zasielania písomných listín

Titul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania:
Spósob fakturácie:
Číslo SMS notifikácíe:
Zúčtovacie obdobie:

Obec Be lža
Belža 80, 04458 Seňa
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu obecbelza~mail.t-com.sk
Mesačne od 1 .dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA Č. 1
BALIK 1P . AKCIA: TP
Číslo zrn luvy:
9919177107

=>

DOBA VIAZANOSTI: 24 rnesiacov

Aktivácia
Kontaktná osoba: Obec Belža Telefón: 0556962874
Adresa doručenia: Belža 80, 04458 Seňa

Názov služby: Verejná telefónna služba
Adresa umiestnenía: Belža 80, 04458 Belža

Telefónne číslo: 0556962874
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TPI
Program služby: Biznis linka M
Služby presmerovania s parametrom prenosu B čísla
Služby viacerých užívatel‘ov
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Zobrazenie čísla volajúceho užívatel‘a CLIP
LNázov
Balík Biznis linka M

Platnost‘ ceny
Akciová cena platná počas 1.- 30. mesiaca

Cena s DPH
19,99 EUR

Splatnost“
mesačne/vopred

1)

Balík Biznis linka Ml Akciova cena platna počas 1. - 30. mesiacall 9,99 €Jmesačne/vopredl
Ak dochadza na zaklade tohto Dodatku k zmene programu Služby, bude Účastníkovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuíke č. 1. Doba viazanosti, ak je pre táto Službu dohodnutá, nie je týmto
Dodatkom dotknuta a plyna naďalel bez zmeny. V takomto pripada bude Podnik učtovat cenu v závislosti Od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa účastník nachádza.

2)

ZÚČTOVACIE

3)

Podnik a Účastník uzatvarajú vo vztahu k tejto Službe Dodatok, ktorym na Zmluva o poskytovani verejných sísžieb pra službu s teletánnym číslom dentihkovaným v tabaCa č.1 (dalej Ian
„Zmluva“) ment a upravuje v rozsahu a spósobnm svedeným v tomto Dodatku k Zmlsve o balíku. Ostatně uotanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuta zostávajú
v platnosti bez zmeny.

OBDOBIE Trvante zúčtovaciaho obdobia je uvedena v tabufl<e s názvom “Adresat - adresa zasielania písomných listin“. Pripadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdoba Podnik
oznami Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia takturácie je jednomesačná.

Kod objednávky
1-150715668854
vOl 6.016-20180720-13 31 31

Citlive

CO_l-l X8K7UD2_1 -1 X8QCB7F
FV, 55

ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAt NA POSLEDNEJ STRANE

4)

PODMIENKY AKCIE PEE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

a)
b)
5)

Prechod na nižši program Služby Telefonovanie je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V pripade ~užitia ponuky na dočasné využivanie vyššieho programu za cenu nižšieho má
Účastník právo jedenkrát bezplatne počas p~ch 6 mesiacov oč začatia poskytovania Služby na prechod na nižší program služby. Prs určenie nižšieho Programu služby, je rozhodsjú~
poradie určené v nasledujúcOm pismene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohtO písm. nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.
Pre stanovenie ~ššieho programu služby je určujúce nasledOvná poradie. pččom písmeno a) označuje najnižši program a písmeno d) najvyňbí program, resp. v pripade programu Biznis
Linka písmeno e) označuje najnižší program a písmeno g) najvyšši program; a) Doma Happy S, b) Doma Happy M, c) Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Biznis Linka M. ~ Biznis
Linka L g) Biznís Linka XL.

Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapisať sa do felefónneho zoznamu Podniku jak je ~dávaný Podnikom) a informačnei služby Podniku a na spristupnenie svojich údajov
posk~ovatel‘om informačných služieb O telefónnych čislach alebo telefónnych zoznamOv, a to v rozsahu; telefónne číslo pridelená Učastníkovi na základe Zmlu~, adresa umiestnenia koncového
bodu verejnej telefónnej služby a mano, priezvískO v pripade fyzickej osoby - nepodnikatela. alebo obchodflé menu v prípade fyzickej osoby — podnikateia alebo právnickej osoby, pččom beto
údaje tvoria tnv. základný rozsah údajov pre účely zverejneflia v zozname účastnikov a info~ačnej službe. Učantnik, kto~ je fyzickou osobou podnikatelom alebo právnickou osobou je zároveň
oprávnený požiadať spolu so základným rozsahom údajOv aj o zverejnnnie kalegóče jednej vybranej ekonomickej činnosti Účastníka v zozname a ínformačnel službe Podniku. V pripade osobitnej
dohody s Podnikom, móžu byť v zozname a informačnej slsžbe Podniku zverejnená aj ďalšie údaje určené UčastníkOm nad rámec tnu, základného rozsahu podia predchádzajúcei vety, ak sů
relevantné na účely telefónnehO zoznamu, V pripade žiadosti O zverejnenie údajov zároveň Učastník zároveň beče na vedomie a súhlasi s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach
spracúvania osobných, prevádzkOvých a lokalizačných údajov, upravujúcich podmienky zverelňovania údajov účastnikOv v telefónnom zozname a informačných službách.

6)
7)
8)
9)
10)

Spracúvanie osobných údajov; Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré bolí získane. V pripade zmeny účelu spracovanía osobných údalov si na túto zmenu vyžiada
onobitný sáhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno náisť na w~.telekOm.sk1os0bneudaje
Ak Účasínik pred dňom technického zriadenia svsjím konanim alebo nečínnsuťOu zmarí zčadenie zmluvne dohodnute) Služby zavázule sa zaplatíť Podniku náklady vzniknutá v súvislOstí so
značením Služby ve výške 100 Eur (DPH na neuplah‘iuje).
Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny nadzby dane z pčdanei hodnoty je Podnik oprávnený ktorčkolvek z konečných cien služieb Podniku upravíť tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatní sadzbu dane z pnidanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku,
Zmluva na uzatnára na dobu neurčitá. Zmluvu je možné musíť niekto~m zo spónobOv dohodnutých v tomto dodatku, Cenniku, Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach. Tento
dodatek nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami. Podnik a Učastník sa dohodli na určení dóvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tlelo dóvody
sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných síužieb Podniku, upravujácej Zmenu Zmluvy.
Vyhlasujem. že som na oboznámil sobsahom lohlo Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskylovanie verejných služieb (ďalel len „Všeobecné podmienkY“).
Osobitnými podmíenkami pne poskytovanie služieb Televizie, Osobitnými podmienkami pra poskytovanie siužieb Internetového pristupu alebo Osobitnými podmienkami prs poskytovanie
Hlasových služiab v závislosti Od toho, ktoré Služby sá na základe tuhlo Dodatku k Zmluve O balíku Učastníkovi poskytované. tvočace prilohu Všeobecných podmienok. pnípadne ďalšie osobitné
podmienky vydané Podnikom a upravujáce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tohle Dodatku k Zmluva o balíku (ďalej len „Osobitné podmianky“) a Cennikom pre
poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cannika (ďalej len ‚Cennik‘~, ktoré na ako neoddeliteí‘né súčasti tohto Dodatku k Zmluve o balíku zavézujem dodrčiavať, Svojim pudpísOm
powrdzujem ji) pre~atie Všeobecných podmienok. Osobitných podmienok a Cenníka, já) že si závšzna objednávam v lohlo Dodatku k Zmiuve O balíku špecifikované Služby, (šij že sa zavázujem
dadne a včas piniť všatky povinnosti vyplvýajáce z tohto Dodatku k Zmluve obalíku. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuáine informácie O platných cenách za Služby je možná
získať v aktuálnom Cenniku dontupnOm na www.telekom.sk alebo lnulj ~internefovej stránku Podniku, ktorá ju v budácnonti nahradí a na pradajných miestach Podniku.

Podnik ponákol Účastníkovi možnosť pri podpise a uzavretí tohto Dodatku využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.
ji) Ak Účastník šúto možnosť využil, je tento Dodatok uzavretý v pisomne) forme a podpisaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostradnictvem daného technického zadadenia. Účastník v
takomto pripada ~hlanuje, že bol pred uzavretím Dodatku Podnikom informovaný O podstata digitalizovaného podpisu, najmá O tom, že digitalizovaný podpis Učastníka je jeho vtastnowčným podpinom
preneseným na Dodatok prostrednicwOm technického zadadenia ako jedinečný technický záznam vyworaný len pne účely šohto Dodatku a tvočaci jej trnalú neoddeliteinú núčasť. Učastník výslovne sůhlaní
so spracávanim z~namu svojho digitalizovaného podpisu jeho priradenim k podpínanému dokumentu na účel uzauretia a pleania Dodatku. Tento záznam O digitailzOVanOm podpise Účastníka nebude
využity na žiadne mé účely, a to ani samontatne ani v opojení s mým dokumentOm, Uzavnetím Dodatku takýmto spňsobom nie je dotknutá platnosť Dodatku, ani jej pisomná forma a takto podpínaný
Dodatok má silu oéginálu.
Zároveň Účastník mšže pri podpise tohto Dodatku pnostrednícwOm technického zadadenia ~užiť možnosť ponlania rovnopisu Dodatku do e-mailu určeného Účastníkom.
Ak Účastník túto možnosť ~užil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dodatku pč jej podpise vo forma tmalého nosiča na e-mail určený Účastníkom a uvedený ako kontaktný email v časti
identirikácia Učastníka tohto Dodatku. Zmluvné ntrany na dohodli, že Dodatok bude eke príloha e-mailu chránená heslom prad jel otvorenim neoprávnenými osobami, ktoré Podnik dowči Učastníkovi
formou SMS na mobilné telafánne číslo určené Účastníkom a uvedené ako kontaktné mobilná číslo v časti idantihkácie Učastníka tohto Dodatku. Účastníkovi je zároveň oprávnený požiadať Podnik prad
podpisom Dodatku o odovzdania jednéhO rovnopiOu v listinnej forme. Ak táto možnosť Účastník využije, je mu popč rovnopiOe zaslanim do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnei forme.
Ak Účastník táto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden novnopin Dodatku v iistinnej forma podpínaný oboma zmluvnými stranami.
já) Ak Účastník táto možnosť
ne~užil, je tento Dodatok uzavretý v písomnej forme a podpínaná vlastnOručným podpisem zmluvných sfrán zachytaným na Zmiuvu pčamO bez použitia technického
. ~. ~„~‚ ~‚~n n~nflni5 fohto Dodatku v listinnej podoba podpínaný obidvomi zmluvnÝmi stranami.

