Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služ~eb

uzavretá podta zákona č. 452/2021 ii. o elektronických komunikáciách

V

Kód obJednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

1-800819952353
2108083700
2108083701
405

znenf neakoršlch predpisov

a ~ 588 a nasL zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnika, ak je Účastníkom apotrebiteľ, alebo ~ 409 a nasi. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik, ak
Účastníkom nie je spotrebiteí
(ďalej spolu en „Dodatok* alebo Dohoda) medzi:

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIC: 2020273893, lČ pre DPH: SK2020~73893
Kód predajcu:
Self-Care OneShop
Kód tlačiva: 405
~ Zastúpený:
Silvia Haburaj
(ďalej len “PODNIK“) a

PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
—

Obchodné meno I
Obec Belža, Belža 80, 04458 Seňa
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
~ Kontaktný e-mail:
~ IČO:
00323951
(ďalej len “Účastník“)
~ ŠTATUTÁRNY OF GÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ
Titul/Meno/Priezvisko: Ing. Ondrej Pravda
Ulica:
Súpisné číslo:
Obec:
~ Telefón:
0918402818
ČOP/Pasu: -

Kontaktné telč.:
lČ pre DPH:

0918402818

OSOBA
Orientačné číslo:
PSČ:

ADRESÁT adres I zasielania písomných Iistín
-

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

SIM KARTA A ZARIADENIE
Mobilný Hlas SIM karta Č.
IMEI Xiaomi Redmi Note 11

8942102480013144270

TABUĽKA Č. I Mesačné poplatky
AKCIA T mobilna sluzba
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Pravda Telefón: 0918402818
Adresa doručenia: Belža 80, 04458 Belža
SIijžba~ Mnbflný Hi~ DflRA ‚IIZ~7AMflRT~ 2‘1 m‘~ei~nv
Program služby: Biznis Mini 19
Rozhodcovská doložka: Nie
Univerzálna odkazová schránka
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00
Názov
Platnosť ceny
Súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za Služby
Biznis Mini 19 po odčítaní zliav

Mobilný Hlas Tel. Č.

0903242490

Aktívácia

Limit kontroly dát 2 (cena s DPH v EUR): 0,00
Cena s DPH
120,00 EUR

Splatnosť

19,00 EUR

mesačne
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Název
Základ pre doúčtovan(e ceny
poČiatočná suma, ktorá bude klesat‘

Platnosť ceny

Cena s DPH
120,00 EUR

TABUĽKA Č. 2 Splátkový kalendár zariadenia
Zariadenie
Xiaomi Redmi Note Plná cena Zariadenia (Cena
11
Zariadenia pred zohl‘adnením
Zľavy)
Variabilný symbol

1276324807

Identifikátor Zariadenia
Spósob úhrady
Počet mesačných splátok

jednorazovo

Zľava

Splatnost‘

219,00 €

196,00 €

Kúpna cena (Plná cena Zariadenia 23,00 €
Po zohl‘adnení ZI‘avy)
Akontácia
Výška mesačných splátok
€

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejaých služieb uzatvorená vo vztahu k telefánnemu číslu uvedenému v tabulko a
názvom „SIM KARTA a KONCOVÉ ZARIADENIE“ (ďalej len flDodatok“) ment a upravuje v rozsahu a spčsobom uvedeným v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia
Zmluvy. ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostévajú v platnosti bez zmeny.
Ak Účastník na základe Zmluvy v znent pred uzavretím tohto Dodatku (dale) len „Zmluva V skoršom znení“) 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 nebole v celej
výške uhradená, (ii) povinnosť vrátit‘ Podniku pomernú časť Zfavy z Kúpnej ceny. ak sú spínané podmienky podIa Zmluvy v skoršom zobni.
1)
PREDMET DODATKU:
a)
Závšzok Podniku vykonat‘ zmenu pžvodného programu Služby poskytovaného na telefónnom čísle uvedenom v tabulke “SIM KARTA A ZARIADENIE~,
resp. na mom telefónnom čísle, ktoré ho bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len “telefónne číslď‘), aktivovanom na SIM karta abbo eSIM profile
poskytnutých na základe Zmluvy na program Služby uvedený v tabulka č. I tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho Po
účinnosti tohto Dodatku, ak nie je dale) v tomto Dodatku uvedené inak.
b)
Závšzok Účastníka (i) riadne a včas platíť cenu za aktivácíu a poskytovanie Síužieb Podniku, uvedenů pra prislušný program Služieb zvolený podľa
tabulky č. 1 Učastnikom, v Cenniku pre poskytovanie služieb Podniku (dale) len „Cennik“) platnému ku dilu podpisu tohto Dodatku a (š) dodržiavať svoje
povinnosti v súlade a týmto Dodatkom, Zmluvou, Cenníkom, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Síužieb (dale) ten „Osobitné
podmienky“), ak boli pra zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (dale) ten „Všeobecné
podmienky“), a ktorými sa mal Učastník možnosť oboznámit‘ pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránka Podniku www.telekom.sk alebo na
predajných miestací, Podniku.
c)
Závšzok Podniku odovzdaf Účastníkovi zariadenie podla Dohody a poskytnúf mu zíavu a závúzok Účastníka zariadenie prevziaf a zapiatiť zaň kúpnu
cenu podIa Dohody spĎsobom a za podmienok dohodnutých v Dohode a splňaf podmienky pre poskytnutie zlavy. Zariadenie může byť v tejto Dohode
abebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené a) ako koncové zariadenie alebo mým označením zodpovedajúcim povaha zariadenia.
Prevzatie zariadenia Učaatnlkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujů Podnik a Učastník podpisom lejto Dohody, ak nie je pre konkrétne zariadenie v tejto
Dohode abebo v dokumentoch súvisiacich a touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpne) ceny zariadenia. Pri
úhrada ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatiu zariadenia na predajni. Učastník uhrádza akontáciu pri prevzati zariadenia alebo ak má byt‘
zariadenie doručené, Učastník uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdani, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako 12 € alebo na základe vystavenaj
faktúry ak je výška akontácie najviac 12 C, ak nie je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak as má konkrétne zariadenie v zmysle
ustanovenI tejto Dohody alebo dokumentov sůvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie prebieha V pracovných dňoch medzi
7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom pripado inak.
2)
ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA: Účastník podpiaom tohto Dodatku potvrdzuje/udeíuje súhías na poskytovanie faktúry v elektronickej forma, a zároveň súhlas a
poskytovaním EF sprístupnením na internetovej stránke Podniku podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Učastníkovi bezplatne
poskytovaná služba Podrobný výpis a elektronickej fotme na internetovej stránko podniku. Ak Učastník využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e-maíl, EF
bude zároveň doručovaná ako príboha e-maibovej správy vo formáte PDF na e-maibovú adresu určenú Účastníkom pre zasielanie EF podľa tohto Dodatku a jej
otvorenie nebude chránené hesbom proti neoprávnenému pristupu k údajom. Učastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vodomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na nim určenú e-maibovú adresu pred prístupom tretích osůb. Podnik nezodpovedá za škody spůsobené účastníkovi priatupom
neoprávnených osůb k údajom na EF vo formáte PDF. Odpís EF v liatinnej forme je spoplatnený v zmysbe Cenníka.
3)
ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke S názvom “Adresát - adresa zasíelania pisomriých listin“. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred, Frekvencia fakturácie je jednomeaačná.
4)
ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zavázuje, že Po dobu viazanosti. ktorej dížka je špecifikovaná v tabul‘ke Č. 1 a plynie odo dim uzavretia tejto Zmluvy,
vrátane jej predlženia, ak důjde k jej predlženiu V súlade a ustanoveniamí Zmluvy (V tejto Zmluve v skrátenej forme aj „doba viazanosti“), (i) bude využlvať
Služby Podniku poskytované na základe tejto Dohody na telefánnom čísle ‚ teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedob k ukončeniu využívania Služby Podniku
pred uplynutím doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzaf cenu za poskytované Služby (dale) len ‚závázok viazaností“). Porušením závšzku viazanosti
preto je:
a)
ukončenie využlvania Služiob Podniku prod uplynutím doby vmazanosti v důsledku ukončenia Zmluvy prod uplynutím doby vmazanosti;
b)
ukončenie využlvania Služieb Podniku pred uplynutlm doby víazanosti v důsledku prenosu tebefónneho čísla uvedeného v tejto Zmluve k mému
podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií prod uplynutím doby viazanosti;
(cfalej len “porušenie závšzku viazanoati“).
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5)

6)

7)

8)

9)

DOÚČTOVANIE CENY: V dósledku porušenia závázku novej viazanosti Účastníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nový nárok na doúčtovanie ceny.
Doúčtovanie ceny, predstavuje paušaíizovanú náhradu škody spásobenej Podniku porušením závšzku viazanosti Účastníkom. Paušalizovaná náhrada škody
podia predchádzajúcej vety pozostáva Z ceíkovej sumy ziavy (i) Zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane dopinkových služieb) podľa Cenníka a (ii) ak je
predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia za akciovŮ cenu uvedenú V Tabuľke Č. 1 Zo ziavy Z neakciovej ceny zariadenia, ktorá predStavuje rozdiel medzi
neakciovou maíoobchodnou cenou zariadenia podľa Tabulky č. 1 a akciovou kúpnou cenou poskytnutej Učastníkovi podmienene na základe tejto Dohody ako
benefítu za prevzatie závSzku viazanosti. Celková suma ziavy, poakytnutej Učastníkovi za prevzatie závázku viazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená v
tabulka č. 1 (ďalej len Základ pre doůčtovanie ceny); ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia špacifikovaného v Tabulka č. 2 na základe osobitných
podmierrok upravených v samostatnej časti tejto Dohody s označením „PREDAJ ZARIADENIA“, v Základe pra doúčtovanie ceny nie je zohľadnená podmienene
poskytnutá zľava z ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v samostatnej časti tajto Dohody a označenim „PREDAJ ZARIADENIA“. Fakturovaná
suma pra doúčtovanie ceny bude vypočítaná ku dňu porušenia závázku viazanosti podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie Základu pre
doúčtovanie ceny počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia závazku viazanosti podía tajto Zmluvy:
Fakturovaná suma pre doúčtovania ceny = (Základ pre doúčtovanie ceny/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti
Doúčtovanie ceny je splatné v lehota uvedenej na faktúra, ktorou je Účastníkovi toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovanim ceny zaniká závázok viazanosti.
Doúčtovaním ceny nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku doúČtovanej ceny.
PREDAJ ZARIADENtA:
a)
Predmetom predaja na základe tejto časti Dohody je Zariadenie označené v Tabuľke Č. 2 a rovnaké označenie predávaného Zariadenia je zároveň
uvedené aj v tabuľke s názvom „SIM KARTA A ZARIADENtE“; ak je v tabulke a názvom „SIM KARTA A ZARIADENIE“ uvedené aj mé zariadenie ako v
Tabulka č. 2, na predaj takéhoto mého zariadenia sa tálo časť Dohody nevzťahuje. Ak v Tabul~e Č. 2 nie je uvedený identifikátor Zariadenia, Podnik
poskytne Učastníkovi Zariadenie zvoleného modelu; pra takéto Zariadenie je identifikátor uvedený na praberacom protokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samotnom Zariadeni. Vsriabilný symbol v Tabuíke č. 2 je zhodný a variabiíným symbolom uvedeným na faktúre na celá Kápnu cenu
Zariadenia. Podnik v dokumentoch súvisiacich so Zariadenim mĎže uvádzat‘ za ůčelom jeho označenia variabiíný symbol podľa Taburky č. 2.
b)
Účastník uhrádza Kúpnu cenu Zariadenia jednorazovo pri prevzati Zariadenia, ak dochádza k prevzatiu Zariadenia na predajni. Pri doručeni Zariadenia
kuriérskou službou akontáciu do sumy 12 € (vrátane) uhrádza Učastník na základe vystavenej faktúry a akontáciu nad sumu 12 € uhrádza Učastník
kuriérovi pri pravzatí Zariadenia.
c)
Ak Účastník uhradil Kúpnu cenu Zariadenia Po odoslanl objednávky, predchádzajúci odsek sa neuplatní.
d)
Účastník uhrádza akontáciu pri prevzati Zariadenia, ak dochádza k prevzatiu Zariadenia na predajni. Pri doručeni Zariadenia kuriérskou službou akontáciu
do sumy 12€ (vrátane) uhrádza Účastntk na základe vystavenej faktúry a akontáciu nad sumu 12€ uhrádza Účastník kuriérovi pri prevzatl zariadenia.
e)
Ak Účastník uhradil Kápnu cenu Zariadenia Po odoslaní objednávky, predchádzajúci odsek sa neuplatí.
f)
Účastnik tejto Dohody je oprávnený zvoíiť si sp6sob úhrady akontácie (do faktúry alebo kuriérovi) bez ohledu na jej výšku; pravidlá pra určenie spósobu
úhrady akontácía uvedené vyššíe, sa neuplatnia.
g)
Podnik doruči Účastníkovi Zariadenie kuriérskou službou, a toy lehote lodní odo dila uzavretia tejto Dohody.
h)
Kúpna cena Zariadenia predstavuje rozdiei medii Plnou cenou Zaríadenia a Ziavou uvedenými v Tabulka č. 2, Podnik poskytol Účastníkovi Zľavu z Piflej
ceny Zariadenia z dóvodu, že Účastník prebral vo vztahu k Služba podia Tabulky č. I závšzok viazanosti. Na základe uvedeného, nárok Účastníka na
Ziavu z ceny Zariadenia v pinej výška je podmienený dodržanlm závúzku viazanosti ako aj nenaplnením niektoraj zo skutočností uvedených v tejto
Dohoda, v d6sledku ktorých je Učastník povinný vrátit‘ Podniku pomernú časť poskytnutel Ziavy.
í~
Účastník je povinný vrátiť Podniku pomernú časf poskytnutej Ziavy, ak (i) naplní niektorý z dilvodov kvalifikovaných v tejto Dohoda ako porušenie záv2zku
viazanosti ve vzťahu k Služba podia Tabuľky č. 1 (vrátane jej predlženia V súlade a touto Dohodou) počas trvania doby viazanosti vymedzenej v Tabul‘ke č.
1; pomerná časť Zľavy se urči ku dňu napinenia riiaktorého z dúvodov kvalifikovaných v tejto Dohoda ako porušeníe závázku viazanosti vo vzfahu k
Služba podľa Tabuľky č. 1 alebo (ii) Zmluva zanikne v časti Zmluvy o Služba počas trvania doby viazanosti bez súčasného zániku Zmíuvy v časti Zmluvy O
predaji Zariadenia, ak povinnoať vrátiť pomernů časť Zľavy nevznikla v dÓaledku porušenia závšzku viazanosti. pričom pomarná časť ZIavy as vypoČíta ku
dilu zániku Zmíuvy v Častí Zmíuvy o Služba.
j)
Výška pomernej časti Ziavy, ktorú je Účastník povinný vrátiť Podniku, ak nastane niektorá ze skutečnosti uvedených v tajte Dohoda, sa určí na základe
nasiedovného vzorce: Pomerná časť Ziavy = (Zleva/celkový počat dní doby viezanosti)*počat dní zostávajúcich do konce doby viazanosti ed napinenie
niektoraj z okolnosti uvadaných v tajte časti Dohody, v dúsladku kterých je Učastník povinný vrátiť Podniku pomarnú čest‘ poskytnutej Ziavy. Účastník je
povinný vrátíť Podniku pomernú Časť Ziavy v lehota určena) v farchopise, ktorý pra tento účel vystaví Podnik.
k)
Pra účely tejto časti Dohody („PREDAJ ZARIADENtA“) doba viazanesti podia Tabuľky Č. 1 v znani piatnom pri uzavreti tajto Dohody se uplatňuje počas
celého jej plynutia bez ohiadu na pripadné neskoršie zmeny tejto Dohody v časti doby viazanosti, to znamená, že prípadné pradíženia alebe dohodnutie
novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Siužiab poskytovaných na základe tejto Dohody na telefónnem Čísle nemá dopad na trvania
obdobia (doba viazanoati stanovanej v Tabulka č. I Dohody v znení platnom pri jej uzavretl), počas ktorého Od uzavretia tajte Dohody je Účastník povinný
plnit‘ si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo závšzku viazanosti na to, aby nestratil nárok na peskytnutie Zlavy.
PRECHODNÉ USTANOVENIE: Tento Dodatok tvorí rieoddaliteinú súčasť Zmluvy. Ku dČu účinností tohto Dodatku as v pInem rozsahu ruší platnost‘ a účinnosť
dotaraz platného dodatku k Zmíuva uzavretého madzi stranami, a zároveň zaniká právo Učastníka na akékol‘vek doteraz poskytované zľavy spojené a pravzatím
skoršieho závázku viazaneati vo vzťahu k Službám poskytovaným na teíefónnom Čísla aktivovanom na SIM karta resp. eSlM profile okrem platnosti a účinnosti
Zmiuvy v skoršom zneni v časti upravujúcej prada) zariadenia vrátane poskytnutej ziavy a povinnosti doplatíť kúpnu cenu zariadenia poskytnutého Účastníkovi
na základe Zmluvy v skoršom znam a vrátiť pomarnú čast‘ zľavy Z ceny takéhoto zariadania v súíade so Zmíuvou v skoršom inami, ktoré zostávajů zachované v
pinem rozsahu, ak na základe Zmíuvy v skoršom znení bole Učastníkovi predané zariadenie. Pokiaľ sa Podnik a Učastník nedohodnú inak, Po uplynuti doby
viazanosti, na ktorú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe Zmiuvy uzatvorenej na dobu neurčitá peskytovaf Učastníkovi Služby v aúlade a
dojadnanim uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti. za štandardnú cenu podia aktuálneho Cenníka.
PLATNOSŤ, ÚČINNOSŤ DODATKU A MOŽNOSŤ ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnost a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami. Doba viazanosti uvedená v Tabulka Č.1 tohto Dodatku sa v pripade prerušenia poskytovania Siužieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na
základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedzit Učastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúcaho z príslušných právnych pradpisov alebo Všeobecných
podmianok, automaticky predíži O ebdebie zodpovedajúce skutečnému trvaniu prerušania poskytovania Síužiab Podniku (počítaná v dňoch), kedy doba
viazanosti neplynie. Zmluvu je možné mant‘ niaktorým zo spČsobov uvedených v Zmiuve, Všeobecných podmienkach alebo Ceníku. Zmana programu Služiab
uvadaného v tabulka Č. 1 tohto Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a UČastník se dohodli na určeni dÓvodov podstatnej zmeny zmíuvných
podmienok tak, že tieto dóvody sú obsahom časti Všeobecných podmieaok, upravujúcej zmanu Zmluvy.
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zavšzuja spracúvať esobné údaje výluČne na účely, na které holi získane. V pripade zmany účelu
spracovania osobných údajov si ne túto zmanu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o používaní osobných údajov možno nájsť na
www.telekom.sk/osobne-udaje.
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V Bratislave, dila 08.08.2022

.s. v zastupeni

$1 T ~
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