Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

1-749852478574
2108083700
2108083701
405

uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov
(ďalej spolu len Dodatok alebo Dohoda) medzi:

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Qbchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 20811B, iČo: 35 763 469, DIC: 2020273893, IC pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu:
Telesales VSE Rep_38678
I Kód tlačiva: 405
Zastúpený:
Silvia Haburaj
(ďalej len ‘PODNIK‘) a
PRÁVNICKÁ OSOBAJFYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno I
Obec Belža, Belža 80, 04458 Seňa
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail:
Kontaktné telč.:
0918402818
IČO:
00323951
IČ pre DPH:
(ďalej len “Účastník“)
-

ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Ing. Ondrej Pravda
Ulica:
Obec:
Telefón:

I Súpisné číslo: I
I č.OP I Pasu:

Orientačné číslo:
PSČ:
-

ADRESÁT adresa zasielania písomných listĺn
-

Titul/Meno/Priezvisko: Obec Belža
Adresa zasielania:
Belža 80, 04458 Seňa
Sp6sob fakturácie:
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu obecbelza@maiLt-com.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 22.dňa v mesiaci do 21. dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
Mobilný Hlas SIM karta č.
Mobilný Internet SIM karta č.

8942102180017501661
8942102180017501653

Mobilný Hlas Tel. č.
Mobilný Internet Tel. č.

0918402818
0904634523

TABUĽKA Č. I
AKCIA: ÁNO akciová ponuka
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Pravda Telefón: 0918402818
Adresa doručenia: Belža 80, 04458 Belža
Služba: Mobilný Hlas DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Program služby: ÁNO L
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doložka: Nie
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24,00
Administratívny poplatok mobilný hlas
Dopinková služba: Zdiel‘anie dát z paušálu
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24,00
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Názov
Platnost‘ ceny
Súčet všetkých zIiav zo štandardných
poplatkov za Služby

AktiVáC)E~

Aktívácia

Aktivácia

-
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PRiB~3

CO_l -9KH6SZFY_1 -9KH EK1 RW

Cena s DPH
120,00 EUR

Spiatnosť

Názov
Základ zmluvnej pokuty počiatočná
suma, ktorá bude klesať

Platnosť ceny

-

Cena s DPH

Splatnosť

120,00 EUR*

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzaWorená vo vztahu k t.čISIM karte s čislom uvedeným v záhlaví
tohto Dodatku (ďalej len „Zmluva“) meni a upravuje v rozsahu a spósobom uvedeným v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nis sú týmto Dodatkom
dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
Ak Účastník na základe Zmluvy v znení pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len ‚Zmluva v skoršom zneni‘) nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnosť Učastníka v súlade so Zmluvou v skoršom znení doplatíť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej
výške uhradená, (ii) povinnosf vrátiť Podniku pomernú časť Zfavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podľa Zmluvy v skoršom znení.
1)
PREDMET DODATKU:
a)
Závázok Podniku aktivovať a poskytovať program Služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vztahu k SIM katie uvedenej v tabuľke s názvom
“SIM karta a zariadenie“, resp. k inej SIM katie, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len “SIM karta“).
b)
Závázok Podniku vykonať zmenu póvodného programu Služieb vo vztahu k SIM kartám špecifikovaným v tabul‘ke s názvom “SIM karta a zariadenie“
tohto Dodatku na program Služieb uvedený v tabuľke č.1 tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho Po účinnosti tohto
Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak.
c)
Závázok Účastníka (i) riadne a včas platíť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb Podniku, uvedenú pre príslušný progra~n Služieb zvolený podľa
tabuľky č. 1 Učastnikom, v Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenník“) platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodržiavať svoje
povinnosti v súlade s týmto Dodatkom, Zmluvou, Cenníkom, Osobitnými podmienkami prs poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len „Osobitné
podmienky‘), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné
podmienky“), s ktorými sa mal Účastník možnosť oboznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na
predajných miestach Podniku.
d)
Závázok Podniku poskytovať Účastníkovi doplnkovú Službu Zdieľanie dát z paušálu, na základe ktorej je Účastníkovi umožnené zdieľať dáta aktivované v
rámci hlasovej Služby využivanej na SIM katie aj na doplnkovej SIM katie uvedenej v tabufke s názvom “SIM karta a koncové zariadenie“ (ďalej len
„DopInková SIM karta“) a závázok Učastníka zaplatiť za aktiváciu Doplnkovej SIM karty jednorazový poplatok uvedený v tabuľke č. 1 a následne messčne
platif za poskytovanie Služby Zdiefanie dát z paušálu cenu podľa platného Cennika. Zdieľanie dát z paušálu bude funkčné najneskór do 2 pracovných dní
Od podpísania tohto Dodatku. Učastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje prevzatie Doplnkovej SIM karty. Zmenou v osobe Učastníka dochádza k
deaktivácii Služby Zdieľanie dát z paušálu. Balíčky dát aktivované v rámci hlasovej Služby poskytovanej na SIM katie, pri ktorých nie je možné využívať
Službu Zdieľanie dát z paušálu, sú uvedené v Cenníku.
e)
Záv~zok účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administrativnych alebo technických zmien V systémoch
Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku (ďalej len „Administratívny poplatok“), a to vo výške 5,00 € 5 DPH, pričom Administratívny poplatok bude
Učastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Učastníkovi po podpise tohto Dodatku. V pripade, ak si Účastník
aktivuje týmto Dodatkom Elektronickú faktúru, alebo ju už využiva a zároveň nedostáva Papierovú faktúru ani Papierový odpis ťaktúry, bude
Administratívny poplatok pri uzavretí tohto Dodatku znížený na sumu 0,00 € s DPH.
2)
ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forma, a zároveň súhlas s
poskytovanim EF sprístupnenim na internetovej stránke Podniku podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Učastníkovi bezplatne
poskytovaná služba Podrobný výpis v elektronickej forms na internetovej stránke podniku. Ak Učastník využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF
bude zároveň doručovaná ako priloha e-mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú Učastnikom prs zasielanie EF podľa tohto Dodatku a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému pristupu k údajom. Učastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na ním určenú s-mailovú adresu pred prístupom tretich osób. Podnik nezodpovedá za škody spósobené účastníkovi prístupom
neoprávnených osób k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listinnej forms je spoplatnený v zmysle Cennika.
3)
ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené vtabuľke s názvom “Adresát- adresa zasielania písomných listin“. Pripadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.
4)
ZÁVÁZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zavázuje, že po dobu viazanosti, ktorej dÍžka je špecifikovaná v tabufke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku
(ďalej len „doba viazanosti“), (I) bude vo vzt‘ahu k SIM katie využívaf Služby Podniku podľa Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu
využívania Služby Podniku pred uplynutím doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len „závázok viazanosti“).
Porušením závázku viazanosti preto je:
a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dósledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;
b) ukončenie využivania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dósledku prenosu telefónneho čísla uvedeného v Zmluve k mému podniku
poskytujúcemu služby elektronických komunikácií pred uplynutím doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastnikom počas doby viazanosti do 45 dní po splatnosti, v dóslsdku ktorého dójde k prerušeniu poskytovania
Služieb podľa Všeobecných podmienok;
(ďalej len “porušenie závázku viazanosti“).
5)
ZMLUVNÁ POKUTA: V dásledku porušsnia závázku viazanosti Účastníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobsnej Podniku porušením závézku viazanosti Učastníkom.
Paušalizovaná náhrada škody podľa predchádzajúcej vety pozostáva z cslkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane dopInkových
služieb) podľa Cenníka a (ii) ak je prsdmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia za akciovú cenu uvedenú v Tabuľke č. 1, zo zľavy z neakciovej ceny zariadenia,
ktorá predstavujs rozdiel medzi neakciovou maloobchodnou cenou zariadenia podľa Tabuľky č. I a akciovou kúpnou cenou poskytnutej Účastníkovi
podmienene na základe tejto Dohody ako benefitu za prevzatie závázku viazanosti. Celková suma zravy, poskytnutej Učastníkovi za prevzatie záväzku
viazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená v tabuľke č. 1 (ďalej len „Základ prs výpočet zmluvnej pokuty“); ak je predmetom tejto Dohody aj predaj
zariadenia špecifikovaného v Tabuľke č. 2 na základe osobitných podmienok upravených v samostatnej časti tsjto Dohody s označením „PREDAJ
ZARIADENIA“, v Základe pre výpočet zmluvnej pokuty nie je zohľadnsná podmienene poskytnutá zľava z ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenis je upravené v
samostatnej časti tejto Dohody s označením „PREDAJ ZARIADENIA“. Vyúčtovaná suma zmluvnsj pokuty bude vypočítaná ku dňu porušenia závázku viazanosti
podfa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie Základu zmluvnej pokuty počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušsnia závázku viazanosti
podia tejto Zmluvy:
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnsj pokuty/celkový počet dni doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnsj pokuty zaniká závázok viazanosti. Uhradením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradenej zmluvnej pokuty.
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Citlivé

6)

7)

8)

9)

NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY: Podnik neodvolateľne navrhuje Účastníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, uzavretie rozhodcovskej zmluvy
vo forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom zneni (ďalej ~‚RZ~‘)•. ~~Podnik a Učastník sa dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti s
Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej „RS) jedným rozhodcom, a to podľa
Statútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Učastníka závázné. Učastník má právo odstúpiť od tejto RZ, a to písomne do 30 dní
odo dňa jej uzatvorenia. Učastník bene na vedomie, že nie je povinný prijať predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme, spory medzi
Učastníkom a Podnikom vyplývajúce z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešiť všeobecné súdy podľa osobitných právnych predpisov. Prijatím
návrhu na uzavretie RZ nie je dotknuté právo Účastníka alebo Podniku predložiť spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému
súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Účastník už podal žalobu na RS, pretože Po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a
rozhodovať na všeobecnom súde.
Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky neprijíma.
PRECHODNÉ USTANOVENIE: Tento Dodatok tvorí neoddelitefnú súčasť Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosf
doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretého medzi stranami, a zároveň zaniká právo Učastníka na akékoľvek doteraz poskytované zľavy spojené s prevzatím
skoršieho záväzku viazanosti vo vztahu k SIM karte špecifikovanej v tabuľke s názvom “SIM karta a zariadenie“ tohto Dodatku okrem platnosti a účinnosti
Zmluvy v skoršom znení v časti upravujúcej predaj zariadenia vrátane poskytnutej zľavy a povinnosti doplatiť kúpnu cenu zariadenia poskytnutého Učastníkovi
na základe Zmluvy v skoršom znení a vrátíť pomernú časť zľavy z ceny takéhoto zariadenia v súlade so Zmluvou v skoršom znení, ktoré zostávajú zachované v
plnom rozsahu, ak na základe Zmluvy v skoršom znení bob Učastníkovi predané zariadenie. Pokiaľ sa Podnik a Učastník nedohodnú inak, po uplynutí doby
viazanosti, na ktorú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú poskytovaf Učastníkovi Služby v súlade a
dojednaním uvedeným v tomto Dodatku abebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa aktuálneho Cennika.
PLATNOSt, ÚČINNOSt DODATKU A MOŽNOSt ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosf a účinnosf dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami. Doba viazanosti uvedená v Tabutke č.1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Učastníka abebo na
základe využitia práva Podniku prerušiť abebo obmedzif Učastníkovi poskytovanie Služieb vypbývajúceho z prísbušných právnych predpisov abebo Všeobecných
podmienok, automaticky predbži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Sbužieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba
viazanosti neplynie. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spósobov uvedených v Zmbuve, Všeobecných podmienkach abebo Cenníku. Zmena programu Sbužieb
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku je možná len so súhbasom Podniku. Podnik a Učastník se dohodli na určení dóvodov podstatnej zmeny zmbuvných
podmienok tak, že tieto dóvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré bolí získane. V pripade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o používaní osobných údajov možno nájsť na
www.telekom.skiosobne-udaje.

V Bratislave, dňa 09.01.2020

V

