Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík
služieb

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

1-342922328876
1127280800
1127280801

Kód tlačiva:

841

uzavretý 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. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súduBratišlava 1, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/8, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, lč pre DPH: SK20202
73893
Kód predajcu:
Retail Shop TL_1446
Kód tlačiva: 841

Zahurancová, Stanislava

Zastúpený:
(d'alej len "Podnik") a

ÚčASTNÍK -PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Materská škola, Sokolská 494/9, 01324 Strečno

Obchodné meno /Sĺdlopodnikania:
Register, číslo zápisupodnikatel'a:
Kontaktný e-mail:

msstrecno@gmail.com

Kontaktné tel.č.:

ICO:

37813447

IČ pre DPH:

0907695010
SK2021670992

(d'alej len ''Účastnĺk")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Žofia Rajniaková
ulica:

Orientačné Číslo:
PSČ:

| Súpisné Čĺslo: |

Obec:
Telefón:

IČ.OP,Pasu:

1

-

ADRESAT -adres a zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priez visko: Materská škola

Adresa zasielan a:
Spôsob fakturác e:

Sokolská 494/9, 01324 Strečno
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Zúčtovacie obdobie:

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu msstrecno@gmail.com
Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1
BALÍK IP -AKCIA: TP

=> DOBA VIAZANOSTl: 24 mesiacov

Cĺslo zmluvy:
9922151313
•
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ffi#Ŕ§wá#iffi
Kontaktná osoba: Žofia Rajniaková Telefón: 0907695010
Adresa doručenia: Sokolská 494/9, 01324 Strečno

.

Číslo zmluvy:

Adresa umiestnenia: Sokolská 494/9, 01324 Strečno

2028404044
Telefónne čĺslo: 0415697250
Typ pripojenia: Telefónna prípojka -TP1
Program služby: Biznis linka M
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnen e

ny
Balík Biznis linka M
1)

Akciová cena p atná počas l. -30. mesjaca

Ô-e-

19,99 EUR

mesačne/vopred

3|kužebyv, Laáusr,#kš.viljeprzev:,'eu:ypuprk.gproá:žks:u'žMb;sášgkýytp.r:g:;mz'á ucveendue:::äfeonrr:ctaa;:#:váč:i:': , dd.obcaha|:azzaa:3s:i:ká:dj3 tpo,:t:úP.og:jž:uk dz.mh:ä: up,ä?gnr:eTš td,amn,e:
Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa Účastník nachádza.

2)

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát -adresa zasielania písomných listin". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

3)

Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu kslužbe Verejná telefónna služba označenej v Tabiiľke č.1 Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných
služieb pre Službu Verejná telefónna služba s telefónnym číslom identifikovaným v tabuľke č.1 (ďalej len „Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spôsobom
uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o balíku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o baliku dotknuté zostávajú v platnosti bez
Zmeny.

4)

PODMIENKYAKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ NA POSLEDNEJ STRANE

a)

Prechod na nižši program Služby Telefonovanie je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prípade využitia ponuky na dočasné využivaru wšri
programu za cenu nižšieho

i) v akcii na 3 mesiace má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytov@qe
Služby

ii) v akcii na 12 mesiacov má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 12 mesiacov od začatia poskytovam
Služby.

Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom pismene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohtc) pism.
nemá vplyv na plynutie doby viazanostj.
b)

Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno d) najvyššĺ program,
resp. v pripade programu Biznis Linka písmeno e) označuje najnižší program a pismeno g) najvyšši 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) Biznis Linka XL.

5)

\

Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na

ipčr:St,:?knoev|i:asvzoáľ:ädúedžj:YupJ;:kaydt:evsaate:omTešntfnoernTáčknoýnccho;'éuhžáe3.od:e|eef:en#eľ:;áancnhe,:|;:2btye'äfoĹnennyoc,h.zr?ezznv:smk3v,a.;Ío.šdreoz;2it#e:3foóbn,n:::s;:dpnr,igät3,na:

::2k::ä:;rcm:o::č:a:s:i:ki:úád;:rf;3v::,::íí;c;kie;J,žn::e:,:uyÉa:p::g?',!3;:v:ai:a,%#aori::ns::kk:eo:u:iic3ki:,kpíi;:o:g::ä,:og;:íÍ:kv;ľ,;ríz3ou:íäá3:ä;aJd::,ž.á:räzšs?a:he,úp:rĺ::n::Pnr:.púdoč:::y:Zav,esr.S;?n!:an::
osobitnej dohody s Podnikom, môžu byt' v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom nad rámec tzv. základného
rozsahu podľa predchádzajúcej vety, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník zároveň berie
na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, upravujúcich
podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách.
6)

Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V pripade zmeny účelu spracovania
osobných údajcw si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Vjac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobneLudaje.

7)

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je podnik oprávnený ktarúkoľvek z konečných cien služieb podniku upravit' tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

8)

Vo vzt'ahu k Službám, pri ktorých je v Tabuľke č. 1 k položke „Názov služby" uvedené „Aktiváciau sa týmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú.
Dodatok vrátane zmlúv v ňom obsiahnutých je možné meniť niektorým zo spôsobov dohodnutých v tomto dodatku, Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo
Osobitných podmienkach. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Poclnik a Účastník sa dohodli na určení
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku,
upravujúcej Zmenu Zmluvy.

9)

Pred vyhlásením tohto Dodatku mal Účastník možnost' oboznámit' sa s obsahom tohto Dodatku ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie
verejných služieb (v texte dokumentu aj ako „Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Televízie, Osobitnými podmienkami

3áek,g:Sktyot:tvoanáeods::ÉLeEžnt::nv%toovébha?ikpurisJ:::tnai,:obv:g5sokb#Ľé:otdvT:,ea::aTr,"3Leupvošsek#oevcanný,ShH;;sdomvíecnho:,,u#pbaánzeáváá,,:::,:gotb:thnoé:tooáeĹ,:,nuíybyvysdúa:3,
Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tohto Dodatku k Zmluve o balíku (v texte dokumentu aj ako „Osobitné
podmienky") a Cennikom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cenníka (v texte dokumentu aj ako „Cenník") a Cenníkom Podniku pre koncové

;:äamqs:ka,`#:,xt:##dme:nat:naá:áok,,:€3n,:ítk.Ť:)'uav,ogs'hoo33ä:tLpko.dvT;e,:ááTépkže,Eí3g3J.ao5ií:nmu,to:Sobveýzc.h,az,:ä;geuníítá::ax,tá':3áudm.ennáľmaJ.akk,:réoob,cshaohdun,:
aktuálne informácie o cenách služieb Podniku a ďalších súvisiacich plneniach. a to na predajných miestach Podniku a na internetovej stránke www.telekom.sk
(alebo inej stránke určenej Podnikom). Účastník (i) sa zaväzuje dodržiavat' a riadne a včas plniť svoje povinnosti v súlade so Zmluvou a uvedenými dokumentmi
a (ii) záväzne si objednávm v tomto Dodatku k Zmluve o balíku špecifikované Služby.

Podnik ponúkóI Účastníkovi možnost' pri podpise a uzavretí tohto Dodatku využit' technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.

(i) Ak Účastník túto možnost' využil, je tento Dodatok uzavretý v pÍsomnej forme a podpísaná digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného
technického zariadenia. Účastník v takomto pripade vyhlasuje, že bol pred uzavretím Dodatku Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o

:oáThaž:#'á:ý::í5roed3'Še,ť%shttnoíkšoJdeaJt::OavLaos;,::Íu,š,ní=a'púo::;s:dme"?:?nnu9Sseúnčy::,.n3á:tdn::o#,r:;irádsnúí:,::íms:esc.hrna,SÍ:ä:í:a:,äfneanLauaskvoo,j:g,á:gifaí,já:::,egíš
podpisu jeho priradením k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Dodatku. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka nebude využitý na žiadne
iné účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretím Dodatku takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť Dodatku, ani jej pÍsomná forma a takto
podpísaný Dodatok má silu originálu.

Zároveň Účastník môže pri podpise tohto Dodatku prostredníctvom technického zariadenia využiť možnosť poslania rovnopisu Dodatku do e-mailu určeného
Účastníkom.

Ak Účastník túto možnosť využil Podnik odovzdá Účastnikovi jeden rovnopis Dodatku pri jej podpise vo forme trvalého nosiča na e-mail určený Účastnikom a uvedený
ako kontaktný email v časti identmkácie Účastníka tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok bude ako príloha e-mailu chránená heslom pred jej otvorenĺm

•ndeeon?,:Íkvánc::ýúmč'a::noíEäTá,hí:o5éodpaotE::kúdársut:íikt:i,S:níä::|:3r:porävsnTns,npaožTaodbá'ťniot3'n:fkó:ľeedčjs'doprsrš:n3.Údča:::n:k:T.:zä::ťeeľeéd:č:ok:onj:štpni:umvo,íš:ľnénš,ís,LorňečaÁtk
túto možnosť Účastník využije, je mu popri rovnopise zaslaním do emailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej forme.

Ak Účastník túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dodatku v listinnej forme podpísaný oboma zmluvnými stranami.

(ii) Ak Účastnik túto možnosť nevyužjl, je tento Dodatok uzavretý v pÍsomnej forme a podpísaná vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Zmluvu
priamo bez použitia technického zariadenia. Účastnik prevzal od Podniku jeden rovnopis tohto Dodatku v listinnej podobe podpisaný obidvomi zmluvnými stranami.

17.07.2019

Lár^ 'Ž,L`,rská škff ;

F:`-ff'a '` m#Í:ik€áz.ši:á,Ca zákazriíka
Slovak Telekom, a.s. v zastúpenĺ
Zahurancová, Stanislava
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