Kód objednávky:

Dodatok k zmluve o poskytovaní veľejných služieb - balík služieb

1.38075665418

Kód účastníka:

1127280800

Kód adresáta:

1127280801

Kód tlačiva :

841

uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „dodatok" alebo „Dodatok k Zmluve o balíku`)

PODNIK
Slovak Telekom, a,s.

Obchodné meno:
Sídlo / adresa:

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Zapísaný:

Obchodný register Okľesného súdu Bľatislava 1 oddiel Sa, vložka číslo2081/8

lčo:

35 763 469

Zastúpený:

Silvia Habuľaj

SK2020273893

2020273893

lč pre DPH:

Kód predajcu:

Telesales VSE Rep_38678

DIČ:

Kód tlačiva: 841

(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNÍK -PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -PODN]KATEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania:

Mateľ§ká škola, Sokolská 494/9, 01324 Stľečno

Register, číslo zápisupodnikateľa:

E-maff: _

__ ____ _

lčo:

fiTsstre-C-no-mallmm-~
37813447

- -~-~~~ ~----~ ~r --- - ----~ -

••,

.

DIC:

.,.-

.. '

E=

SK2021670992

lč pre DPH:

(ďalej len "Účastnĺk")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko:

- Mateľská Škola Stľečno A Zariadenia Školského Stľa
Súpisné čislo:

Ulica:

Orientačné číslo:

PSČ:

Obec:
C.OP / Pasu:

Telefón:

ADRESÁT - adľesa za sielania pÍsomných listín
Titul/Meno/Priezvisko:

Matersk á škola

Adresa zasielania:

Sokolsk á 494/9, 01324 Stľečno

Spôsob fakturácie:

Elektron cká faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na intemetovej stránke Podniku

Požadu em doľučovanie EF PDF do e.mailu msstľecno@gmail.com
TABUĽKA č. 1
BALĺK I P - A KCIA: TP

'Názov služb

=> DOBA VIAZANOSTl: 24 mesiacov

Aktivá€

y: VSľeinä te`l®fón" smžba
číslo zmluvy : 2028404044

a

Adresa umiestnenia: Sokolská 494/9, 01324 Strečno

Telefónne či slo: 0415697250

Typ pripojen a: Telefónna pľípojka -TP1
Pľoqľam slu žby: Biznis linka M

Aktivácia

Zvereinenie v telef. zozname: Žiadam o zvereinenie

Názov

Platnosť ceny

Balík Biznis li nka

M

Základ i)re vý Ĺ2Qčet zp= Balik

Cena s DPH Splatnosť

Akciová cena platná počas l. -30. mesiaca
Zmluvná Dokuta za porušenie záväzku viazanosti

19,99€ mesačne/vopred
180]00 € iednorazovo *

Na položky označené . sa neuplatňuje DPH
1)

Ak dochádza na zäklade tohto Dodatku k zmene programu služby, bude účastníkovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č.1. Doba viazaností, akje pre túto službu dohodnutá, nie je týmto
Dodalkom dotknutá a plynio naďalej bez zmeny. V takomto prlpade bude Podnik účtovať cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa účastník nachádza.

2)

ZÚČTOVACIE OBDOBIE je jednomesačné, Trvanie zúčtovacieho obdobia je od pľvého do posledného dňa kalendámeho mesiaca. Prípadnú zmenu twania zúčtovacieho obdobia podnikoznáml
Účastnlkovi najmenej |eden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

3)

Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktoúm sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom identmikovaným v tabume č.1 (ďalej len
„Zmluva") meni a upravuje v rozsahu a spôsobom wedeným v tomto Dodatku k Zmluve o baliku. Ostatnó ustanovenia Zmluvy. ktoré nie sÚ Úmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú
v platnosti bez zmeny.

4)

PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

a)

Účastník má právo jedenkrát bezplatne počas pwých 6 mesiacov od začatia poskytovania služby na prechod na nÉší program služby. lnak je tento prechod spoplatnený poplatkom 9,98
Eur s DPH. Pre určenie nižšieho Píogramu služby, je rozhodujúce poradie určenó v nasledujúcom písmene tohto bodu. Zmena Pľogramu služby v zmysle tohto písm. nemá vplyv na
plynutie doby viazanosti.

b)

Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradie, prftom písmeno a) označuje najnižši program a písmeno d) najvyšší program, resp. v pripade programu Blzms
Linka písmeno e) označuje najnižší program a pĺsmeno g) najvyšší program a) Doma Happy S, b) Doma Happy M, c) Doma Happy L a d) Doma Happy XL, e) Biznis Linka M, f) Biznis
Linka L, g) Bknis Linka XL
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5)

Účastník verejnej telefónnej §lužby má právo zapísať sa do telefónneho zoznamu Podníku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie svojjch údaóv
poskytovateľom informačných služieb o telefómych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy, adresa umiesmenla koncového
bodu verejnej teleĺónnej služby a meno, priezvčko v prípade Ozjckej osoby - nepodnikatel'a, aleb obchodné meno v pľípade fyzickej osoby - podnikateľa aletx) právnĺckej osoby, pričom tieto
údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účely zverejnenia v zozname účastníkov a inĺormačnej sliižbe. Účastnik, ktoú je Dzickou osobou podnikateľom alebo pľávnickou osobou je zároveň
oprävnený požiadať spolu so základným rozsahom údajov aj o zverejnenje kategórie jeďnej vybranej ekonomickej činnostj Učastnĺka v zozname a inĺormačnej služb© Podniku. V prípade osobitnej

dohody s Podníkom, môžu byť v zozname a infomačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom nad rámec tzv. základného rozsahu podl'a predchádzajúcej vev, ak sú
relevanmé na účev teíefónneho zoznamii. V prípade Žiadosti o zverejnenie údapv zároveň Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach
spracúvania osobných, pľevádzkových a lokalizačných údajov, upravujúcich podmienky zverejňovania Údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách,

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6'
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nájsť na www.telekom.sk.

7)

Ak účastník pred dňom technického zriadenia svojim konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej služby zaväzuje sa zaplatiť podniku náklady vzniknutó vsúvjslosti so
zriadením Služby vo výške 100 Eur (DPH sa neuplatňuje).

8)

Zmluvné stľany sa dohodli, Že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnow je podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnow aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

9'
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sÚ obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie v6rejných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy.

10)

Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkaml pre po§kytovanje vorejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmlenky"),

3,saos%##,s,#eT,:nzkáav%,,o%{:oľt%[yot:vmaonr,;ss,,uužžľ;bsuT#ävzíá:;ád:s,::,t:ýDmáaTkdumk,eznmk:uT:greba#kunávsamn;:o;:upžá3%:tvoaT:,®wvár,3copr;8r#ophuua,gbg#,#d,mpB#omk,,#ín%r%affig%gvbaftn;g
podmi©nky vydané Podnjkom a upravuj.Úce podmienky pre poskytovanje služieb poskytovaných na základe tohto Dodatku k Zmluve o balĺku (ďal©j len „08obmé podmbnky`) a Cenníkom pre
poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cenníka (ďalej len „Cennik°), ktoré sa ako neoddelitel'né súčasti tohto Dodatku k Zmluve o balĺku zaväzujem dodržíavať. Svojím podpisom
potvrdzujem (i) prevzate Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ji) Že si záväzne objednávam v tohto Dodatku k Zmluve o balíku špecmkované Služby, (iii) Že sa zaväzujem
ľiadne a včas plniť všetky povimosti vyplývajúce z tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Vyhlasujem, Že som bol oboznámený Podriikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné

získať v aktuálnom Cemíku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.
11)

Pokiaľ je tento Dodatok k zmluve o balíku uzatvorený medzi podnikom a účastníkom, ktorého je možné považovať za spotrebiteľa podľa zákona č.102/2014 Z.z, o ochrane spoúebftera pri predaji

tkožamTuva:eohbap,#::;n:,ä|u,ž'S.bô::bHOHĹk'::3dzeT)umwvuz:árš::'en#'saákíuk3;ergvnzeT;u?s:zmanv:e:edJsľú'.T,o.3r:#,d.zkDo.#kupTež:,:vvep:eäá,ľka!ú;ieií.t#,j|#.i:odsň`!i,Tzhaavĺ,eŤ::3:::3#::::

:Z#|:#:,'í#'uazka%:í3:ŤSTnťk°zmm##č:ená#ekrikžv:,ne'ĹS[ĽŽp'::ž#uT:'kBua#a'z(:)spúrčeavsz#uz#:nTzU#i:;ydo°nuážjí#:n;ieu;tik#:k°#'§Pa°k*avľasžpu:|;čan,ekae:ús#::eá:oUv:nv,:etjFľôĽ!3c:#á::k:
alebo kúpu KZ obsahom tohto Dodatku k Zmluve o ballku, Odstúpením od Dodatku k Zmluve o balíku sa Dodatok k Zmluve o balíku zrušuje ako cek)k, vrátaJie jej jednotlivých častí. ktoúmj sú
Zmluvy alebo Dodatky a to od počiatku, pričom Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 14 dnĺ odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o balíku vrátiť Podnjku akékoľvek hnuteľné

veci, ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s plnením tohto Dodatku k Zmlwe o balíku. Podnik je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doľučenia odstúpenia od Dodatku k Zmluve o balíku
vrátď Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné p[nenia. ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku k Zmlwe o balíku,

12)

Účas{ník podplsom tohto Dodatku k zmluve o balíku súhlasĺ so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenle.14 dnía to podpisom tohto Dodatku k zmluve
o balíku alebo zrladením po§bdnoj Služby, ak jo niektorá zo Služieb zľiaďovaná, ak nie je dohodnuté jnak, Podnlk má pľávo na úhradu sumy úmoľnej rozsahu posMnutóho pln®iila
do momentu odstúponia. Týmto súhlasom nle je dotknuté právo účastni'ka odstúpit' v lehote 14 dnĺ v zmysle tohto bodu, Podnlk záľovoň S týmto Dodatkom 1( Zmluve o balíku
odovzdal Účastníkovi aj informáciu v zmysle § 3 ZoOS.

Vžiline, dňa

J.,:..',":'"'..

17.05.2016

ďŇa_.ff.ff.:.ff...!..).ĺ3%

MateFská škola
Sokolská 494
Stpečno `
jffi±gä.s.vzastúpení
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