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H`®##Sk k EHffi!H#§ # pti§##SffiwffiEffiĺ v©F©jných §Iužieb -balík služi©b

uz@LJFe## w Emys!e Eäk#r]a g.  S§1ľfäai ®1  E,ä[ iR Lii&ktF€`rtiGk!J#Gh  kQmu!iikäciách {d'alej len „dodatok" alebo „Dodatok k Zmluve o  balíku")

PČDfi!H

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1-90187484489
10162542Ô0

1016254201

841

#!ä!čj  !©m  "Úäaätffi(ľk"}

äTÄ"TŔffiffiŤ ffiffi§ÄN ŕ EÁK#NNÝ EÄ§"pcA / spLNOMocNENÁ osoBA
äk®: Mateľská Škola

iESAT - adľesa zasielani# p Somných 1 stĺn
'+le-ro/Pnezv ;äk#: M`áttrikäškola
'sa zasielania : Sokolská 494/9, 01324  Stľečno
Sob fakturácie:fgMSffi®Éifiká!#ie: Papierová faktúra zasielaná poštou.

evacie obdobie: Mesačne otH`dňa v m`e5iati do posledného dňa v mesiaci

Nffi p®lSžky ®znĹE_čené * §a ľieup!ÍÉtíiuje  BPH

i}            ,Ž!Úäva t/iäe ža menej   | Z!ava platíiä počas  i   -3`  mgsiaca!i#Ú00 €|mg§ačne/vSpr©d!

Äk dgghádža m základB tohto Dodatku  k zmene prSgľamu Služby, bude Úča§±níkovi po§kytovaný za cenu uvedenú v Tabu!ke č.1 [  Doba viazano§ti,  ak je pre túto §!užbu dQhodnutá,  nie je týmto
H)fjffiffitk-®m #Stk!aHtá a p!ynie naďalaj bEiž Emgny. V {E!komS prípac!© bude Podnik účtovat' €enu v zavislosti od tQho, v ktoíom momente doby viazano§ti sa úča§tník na3hádza.

2i            ŽtiäTtiwÄGiE  Č}BD0BiE je j@dn@m©§ačné,  Tm`Enis zúšt©tiaci©ho gbdobia j9 ©d  prvéhQ do posledného dňa  kai§ndámeho  mes!aeať  pľípadíiú zmenu twania žúčtovfiGieho ©bdobia podnik oznámi
Účffistmiksvi nčijm@n©j jedEn  m©sia# vSpr©#.  Ffskv©neia fgfiÉFbÉuiFácie je j©dnomesačná,

3ti             ffič!dnik  a Úša§itffiík  uzatváľajú  vS  vžt'ÁEihu  k !gjts  S!L!žb©  B#datok]  k±SFým  sa  Žmiwa  © poskytovaní  verejných  siužieb  pre  službu  s  t©}©fémym  číslom  identifikovaným  v  tabuľke  č.1   (ďalej  len

#mluvaŔí!  m6hmi  a upľavuje v mzsBffiu @ §päsĺ3Eism  uvgdsným  v t®mto Dodatku  k Zfflluve  o  ba!íku.  0§tatné u§tangvenia  Zmluvyq  kt®ľé  nie Sú  týmto  D®datk®m  k Zmluve o ba!Íkij  dotknuté zostávajú
iú  p!aÉľŤ#s'!i  bffz  äm®flyB

4'j              FS®D#iiENffiY 4t!SS{E  PRE  PÉ:i8ffivTS#Ai\l!g€  SLU#®BY TE:LEFONOVAN!E

a}             Píesh€S@j  na  niäší  pFS#Fäm  sluÉbF  IT®!SfGmL"ani€ii je  gpopla!nený  poplatkom  9,98  Eur s  DPH,  V  prípade  využitia  ponuky  na  doča§né  využívanie  vyššieho  pľogramu  za  cenu  nižšieho  má

Účastní# pFŔVS jgdsnkfäi  bBgpiaÉíiäi  t}fflEag  pmý€ffi  fiľí  me§iaGSv od  začatia  poskytcwania Služby na  prechod  na  nižší  progíam  s!užby,  Pre určenie  nižšieho Programu  služby, je rozhodujúce

psradi€L uFčsné v ii@äl©dujúG#m pi3mEšng ±Shtg b€idij± Zmena Programu §!užby v zmy§le tohto pĺ§m,  nemá vplyv na plynuti© doby viažano§ti,

KécJ S#jgídmávk#:             1 ffi!;i+#* ®748#48S

tfo.16.##6-2i817Sg#2-12:!B4:3T
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b)             Píg §tänov©nie vyššjeho  progľamu  §lužby j©  určujú€e  na§!edovné  poradie,  pričôm  písmgno  a) označuj©  najnižší  prGgľí]m  a pí§ffl©nô d)  najvyšši  píogľam,  ľesp,  v  prípad©  pľogľamu  Bižniä

Linka  pí§meng ©)  ožnačuj©  najnižší  prúgram  a pĺgm©no g)  najvyäší  pffigram:  a)  Dgma  Happy  3g  b)  E)oma  Happy  Mg  #)  Boffla  Happy  L a  d)  Bť]ma  Happy XL,  ©)  Bizni§ Linka  Mj  f)  BÍžni§

Linka L,  g)  Biznis Linka XL

§}             Úča§tník  verejn©j   t©I©fónnej  §!užby   má   práv©  zapí§ať  §8  d©  tgl©ŕóm©h©  z®znamu   Pgdfliku   (ak  j©  vydávaný   Podnikom)   ffi  infgľmačn©j   Služby  Podniku   a  na   gprĺ§tupn©ni©  §v©jich   údEijBv

psskytovateľom  infč]rmačnýeh §lužieb o te]efónfiych  čí§lach a!eb© ±©lefiônny€h zoznamgv,  a {g v roz§ahu; tg!©ffinne číglg prid©i€!mé  ÚÉffiffiEmíkwi na  zäklaEí© Žm!wy,  adľ©§a umi©§Ín©nia  kgn§Qvéh©
stdu  ver©jn©j  t©l©fénn©j  ä!užby  a  mčnos  priezvi§k© v  prípadg Szi€kej  Sg®by  - nepodnikä!eľa,  a!ebo ob#hodné  men© v  prípa{j# Ťyži€k©j  Sägby -  p®dflikät©ľa  al©bo  právni€k©j Ôgobyí  pričtim  ti©to

;!i#;3dn;::;,:i:ž#ká®::k:äf:#g®;#,ií#iogv:ärze:##:ú:d:a;:ľn:a,,uiíbžev:p:#::::?zÍv:síj#:Íeij#;ao:y::::::!e:I#Žgb:enrié#Í!!t:ni;kĺko:S#i#ľ:Ff3k:u#-,;:gz:áiľ::a::n:;kFa::#::hjuďg',:u:i,äpf##hgäľdžoai:í:p:aj:dv::;;§#:ľr:e:,
Fglsvantné na účg!y t©!Efómgho Žoznamu. V EÉripade žiado§ti © zvefejn©ni§ údfljov záFw©ň  Účastník zároveň  beri© na vedomie a §úhlagí §  pfidmi©nkami zver©jn©nia  wgdenými v  Pgdmienkagh
§pragúvaniE g§obnýeh,  pľ©vádzkgvýeh ä !9kaiižfičných údajSv,  upFavujúgigh podmi§nky Žv©r©jňovania údajov účastník©v v i©l€!flĎm©m z©znam@ a inf©rmačných §!užbágh,

6}            Pľúgľam  p©§kytuj©:  a)  me§ačn©  4S§  voľnýgh  minút3  ktgré  možng  využiť  nä  ffi©dzinárstné  vo!ania  d©  vybraný§h  krajín  a  m@dzinárodné  v#lania  ukonšené  v  mobilnýeh  §ieťach  zahFaničný€h
ep©rátorfiv v© vybraný€h krajinágh,

b) m©sačne voi'né volania na mie§tns a ffledziffl©§t§ké aut©maticky ugkut©čnené vglänia v ľámci v©ľ©jnej te!gfónnej §i©te, v®IänitE do verejný€h mobi!ný§h §ietí flárodný§h operá!©mv v každsm type

pľ©vádzky!

Pr© voľné v®lania do m©bi!ných  5ieti nársdných gp©rát©rov §a  upiatňujg Žágg!da  kor©kÉnéhg využívania  §Iužby  (ďal©j ak® „ZKV") v ľoz§ahu  100S minút m©§ačne,  Každé vQ!anĺ© do mbiln©j gigtg
nati rámge wedenej ŽW bud© §p©plätňDvané j©dn©{n®u §adzbou za minúiu v© výšk© ©,©75 € b©z BPH / 0]©9 € § DPH

ZÁVEREČNÉ U§TANgvEN!A

„        Fe%F:ä#mniign:;g,b:ý#§i:!®nvíicEo.dr##ep#iíä##zga#%tenií:o;:iamigndkFiägf:ke#::,:fl#:,švpgdúTiasgnt#kcohv:!ia:#gi:i? gg&gi##:hgr:`'páod#::#:cah :Ság'gäíäýäiaú§dt:j;3vz: :g:žii,ťa(bďya:e:

j#ggeÉ#čjäsľnoígžtí#tg%úuíí:tgékúečde#oÍPv:#%ĺvkoľ@§,Ž:kk3:y#:ľj:.kúpč%###emÉťádžn:k§§kgä;g:í,vgkk%tgžľa®duažťívga#:ojremhgg#a:%äsAakj:eh3oúdd:;3„pkguuž:vpá.j##:ansĺ:nígra#áveĺľ:a;offiuíží%aundĺeíedn:jps:ú#:až§nuá

náj§t. na wwwTt©!ek®m§k,

8j             Ak  úšfi§tnik  pľgd  dňgm  t©Ehni€kéh©  zriad©nia  §vSjim  k©nänim  a!©b®  n©čiffinggť©u  zm@Fi  zriad€ni©  zm!uvn©  dghSdnut©j  s!užby  žaväzuj©  §a  žap!a{iť `PQdniku  nák!ady  vzniknuté  v súviglo§ti  §o

zľiad©ním Služby v® výške  10S Eur (DPH §a neup!ätňuj©),

9)            Zffiluvné 3tfany sä dfihodli, žs v pripffide zm©ny §adžby dane z pridanej hodnoty j© Podnik opľávnený ktoľúko!jv©k z kon©čný€h ci©n §lužii©b psdniku  upraviť tak] Že kzák!adu dane (cene b©z DPH)
up!atní §adzbu dane z pridan©j hsdnoty äktuá!nu v ča§e vzniku daňovej povimS§ti Podnikuť

10}         Zm!uva §a užatvára na dobu fleuľčiíú, Zm!wu j© možné meniť niektoúm zo spô§obov dohodnutých v tomto d®datku, €ennikuj všg®becný€h podmignkach alsbo o§obitfiých  podmienkach, T©nig
d©datok nadobúda p!atno§ť a účinm§ť dňgm j©h® podpísania zmluvnými §tranami.

11}          Vy#!a§uj©m,  ž©  §Sm  §a  oboznámil  § ob§ah®m  i®hto  Dodatku  k zm!uy©  o  balíku]  ako  aj  §S  Všeob©cnými  podmi©nkami  pre  pogkytovami©  v©ľ©jnýeh  §luäi©b  (ďal©j  !en  „Všeobecné  poc!mí©nkyĺí}g

g!§a:#g's|Eg:eEi:nzkáavT§i,®:::ogot;khyot:#®nrigs§|'uužž#b§uT:lgvzííik:id?st%#ttgýDmoidätok:mk'ezn#u?:3rgaľĺ::krč®@v§at:;#:upž:%#ätvear:g!tSt,:'ä:gggr#,#u3'ggb®obe::of:i#omdimi3#':#::#er%ia#i:kšt§®Svb:tnjg
pgdmienky  vydané  Podnikom  a upfavujÉe©  p©dmi©nky  pr©  poskytovani©  služi©b  poskyiovaných  na  Žák!ad©  tohto  Dodatku  k Žmlwe  o  ba!íku  (ďal©j  !efi  „0Sobitné  podmi©nkyĺ`)  a Cenníkom  pF©
p®§kytwani©  §!uži©b  Podfliku,  vrätang  Akciwého  cenníka  (ďalej  le!i  „e©nnik!ig  ktoré  sa  ako  r!godd6!itel'né  §účasti  toht®  Dstaiku  k Zmltivs  o  ba!íku  zäväzujem  d©držiavať.  §vSjím  pSdpi§gm
p®tvrdzuj©m (i)  pr©vz@tie Všeobeených podmieriok,  Osobimých podmienok a eemĺka,  (ii} Ž© 8i záväzn© objednávam v tohto DStia±ku  k Žmiwe o balĺku špecifikované Siužby,  (iii} Že §a zaväžujgm
riadfi© a všas p!niť vš©tky povim®§ti vyp!ývajúce z tohto Bodatku k Zmluvg o ba!íkug Vymasujemg ž© gom bg! ob©známgný Pocjnikom, Ž© akiuá!ne infsrmáGie o p!atných eenách za 8!užby je možné

ŽÍ§käť v ak{uä!nom Genniku d©§tLipnom na www,telekQm.§k alebo ingj imem©tgv©j stránke Podniku, ktoľá ju v budúcngsti nahrfidí a na pF©dajnýeh mi©§tagh P©dniku,

12 '      É:®#a#g:et3eonbt:,?:§:;|:a:±:Ívn:r#,ľľí#gbä#:u,z:adtz:##zeg:r#ednní:ĺg:f!,:eii#e®:m;ú v:y::íím:n;:j:®:iT§:::,:m:o::díí:žÍ,go:k:o:v:ý#k::rr:e::!mi,i:vv:%#Í,#%n,::č:®1t!i;,#ífäíg%däňg:h r;:,níís:3vits:t# i!í# r#:::ľ

###:íí#!u%kaí!:ojr:i3rčeadgTn:i©Žmmĺuý#g%gjgm§#žvä,n©ľ##pj::ž#u#kBua#kz:'z{:}§%ľč%#!%zKazwg::#jnzu#:ydo°nuái%:í':#;čak§Ét::k%VŽ3spa#::a#žPu:|:čanj©kag:,ú§čúa:::ä:oUvZ©anvĺraet#rí3#8€:°mdä#k#
al©bo  kúpu  KŽ obsahom  tohto  D©datku  k Zmlw©  o balíku,  Od§±úp©riim  Sd  Bodatku  k Zmlwg S  balíku  §a Bodatok k Zmluvg  S ba!íku  zrušujg ako e©iok,  vrátane j©j jednotwýeh častí,  ktoFými  §ú

Zm!uvy  a!©bo E)odatky a to  od  počiatku,  prič©m  Úča§tník j©  pĎvinný  na vlastné  nák!ady,  najn©gkôr v leho{©  14  dní odo dňa z.án!ku Dodatku  k Žm!uve  o balĺku  vrátiť  Podnjku  akékoľvek hnut8!'né
vecig  ktť3ré mu  boli  odovzdané v §úvis!o§ti  § p!n©ním tohto  Bodatku  k Zm!uv©  S  balíku,  Podnik j© povimý  najne§kôr v !©hofe  14 dní odo dňa  doručeniä odstúpenia  od  Dodatku  k Zmlw©  o  baliku
vrá±iŤ€ Účastr!Íkovi vŠ©tky f!nänčné ak® äj vecné  p!ngnia,  kt©ľé ®d n©ho obdržal v §úvi§losti § plnením tohto Dodatku k Zm!uv© o  ba!íkug

i3)         Úäastnĺk p®dpi§om t®hto D®dE±ku k  zmluve © balíku §úh!a§í §® začatĺm po§kytwania §lužby aj pred up!ynutĺm lehoty na od§túpenie -14 dní a  to podpisom tohto Dodatku k  zmlwe
® balíku alebo zľiadenim po§lednej §!užbyj ak jg niek±Qľá =® Služieb zriaď®vaná, ak nie je dohgdnuté  inak, Podnik má pľávo na úhľadu §umy úmeľnej ľozsahu poskytnutého pln©nia
dQ  mgmentu  od§túpeniag  Týmt® SÉh!a§©m  nie je  d©tknuté  pľáv®  úča§tnĺka  odstúpiť v  lehote  14 dní  v  zmy§Ie  ±®hto  bodu.  Podnik záľoveň  s  týmto  Dodatkom  k Zmluve  o  balíku
®d®vzda! Úča§tnĺkgvi aj infgľmäGiu v  zmy§!e § 3 Žao§9

V Žiljnej dňa   13]09j2017

f íŔäďšm*É-ši-tär±   --ätŤ3         i

*::É#ffiS#ffi;Ľ&,s,vžästúp©ní
*%`  yš     ä    *fl=`  -i  ?jj#,ffi#Sr##fflh%3

Kód ®bjednávky:           1 E90187484489
vcťl6Č01©-2Ô170912-12:04:37

3trana;  2/Ž

Gitlivé

F#ffSS,á-#Š*Ft§Éi, ;É  f. L.:
_,,"

!qokolská 434

IČ%fä7e8?3n.4qr,
Er=

Firma /  mBm prigžvisko zá
Mäter§ká Škoiä


