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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-796437398699
1010513500
1010513503
841

71739316-2-5

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

m

uzavretá v zm ysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických kom unikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. O bchodného zákonníka v z n e n í
neskorších predpisov
(ďalej len „D odatok“ , „D odatok k Zm luve o balíku“ alebo „D ohoda“) medzi:

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, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu:
Telesales VSE Supp_39496
Kód tlačiva: 841
Zastúpený:
Silvia Haburaj
(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno /
Obec Prašice, l.m ája 142/142, 95622 Prašice
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail:
obec@prasice.sk
IČO:
00310964

Kontaktné tel.č.:
IC pre DPH:

0917549001

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY OR GÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: - Obec Prašice
Ulica:
Obec:
Telefón:
0917549001

Súpisné číslo:
Č.OP / Pasu;

Orientačné číslo:
PSČ:
Identity Card -

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Prašice
Adresa zasielania:
l.m ája 142/142, 95622 Prašice
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Spôsob fakturácie:
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu obec@prasice.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od l.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplatky
Magio GO Benefit bez viazanosti
BALÍK 1P - AKCIA: Biznis NET DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Číslo zmluvy:
9931262838
Názov služby: Magio Internet
Číslo zmluvy:
2030094894
Identifikácia prístupu: 0007754383
Login Internet: obecpraz35@dslbasic
Názov služby: Magio Televízia cez internet
Identifikácia Magio GO: 1EA5VMD7VR
Program služby: Magio GO Benefit
Poskytované k službe
Typ zriadenia: Samoinštalácia
Názov služby: Biznis NET
Číslo zmluvy:
9931262837
Login Internet: obecpraz35@dslfirma

Aktivácia
Aktivácia
Kontaktná osoba: - Obec Prašice Telefón: 0917549001
Adresa doručenia: l.m ája 142/142, 95622 Prašice
Deaktivácia
Adresa umiestnenia: l.m ája 150/150, 95622 Prašice
Deaktivácia
Deaktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Adresa umiestnenia: l.m ája 150/150, 95622 Prašice
Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia

Identifikácia prístupu: 0007754383
Typ pripojenia: Metalická technológia
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PODNIK

Program služby: Biznis KlasikNET VDSL XXL

Aktivácia

Doba viazanosti v mesiacoch: 24
Verejná dynamická IPv4 adresa
HAG/ONT WIFI
OnNet Security
K Z - HAG

Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia

Názov
Balík Biznis KlasikNET VDSL XXL
Základ pre doúčtovanie ceny - Balík

Platnosť ceny
Akciová cena platná počas 1, - 24. mesiaca
Doúčtovanie ceny za porušenie záväzku
viazanosti

Cena s DPH
25,90 EUR
180,00 EUR

Splatnosť
mesačne/vopred
jednorazovo

PREDMET DODATKU
1)

A k je v Tabuľke č. 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená inform ácia "A ktivácia” , dochádza na základe tohto D odatku k zriadeniu danej Služby v
dohodnutom program e a Účastníkovi je zvolený program Služby p oskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1. Doba viazanosti, ak je pre túto Službu v Zm luve
o balíku už dohodnutá, nie je tým to D odatkom dotknutá a plynie naď alej bez zm eny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom m om ente doby
viazanosti sa Ú častník nachádza.

2)

P redm etom tohto D odatku k Zm luve o balíku je zahrnutie ď alšej elektronickej kom unikačnej služby do Balíka a zm ena podm ienok poskytovania služieb v Balíku
za podm ienok dohodnutých v tom to Dodatku k Zm luve o balíku. O bsahom Balíka je Ú častníkom vybraná kom binácia jednej, dvoch alebo troch Služieb, ktorým i
sú H lasové služby, Služby Televízie a Služby Internetového prístupu. Ten to D odatok k Zm luve o balíku sa považuje za Zm luvu o poskytovaní verejných služieb
vo vzťahu k tým Službám , ktoré ešte neboli pred uzavretím tohto Dodatku k Zm luve o balíku zriadené (ďalej len „Z m lu va “ ) a D odatky k Zm luvám vo vzťahu k tým
S lužbám v Balíku, ktoré už boli zriadené (ďalej len „D odatok“ ). Jednotlivé Zm luvy k S lužbám v Balíku sú počas trvania Zm luvy o balíku vzájom ne závislé, a teda
zánik jednej zo Z m lú v spôsobuje zánik ostatných Z m lú v obsiahnutých v Dodatku k Zm luve o balíku, ak sa zm luvné strany nedohodnú inak. Zahrnutie ďalšej
Služby, zm ena podm ienok existujúcej Služby a/alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkoľvek zo S lužieb v Balíku počas trvania tejto Zm luvy o balíku, podlieha
dohode zm luvných strán.

3)

Na základe tohto dodatku dochádza k uzatvoreniu novej Zm luvy o poskytovaní verejných služieb, ak sa Služba má na základe tohto dodatku Účastníkovi zriad iť
v zm ysle dohodnutého spôsobu zriadenia (ďalej len „Zm luva“ ) alebo k uzavretiu osobitného Dodatku k Zm luve o poskytovaní verejných služieb, ak sa Služba
nem á nazáklade tohto dodatku Účastníkovi zriad iť (ďalej len „D od a to k“). P odm ienky Balíka sa na poskytovanie te jto jednotlivej Služby v zm ysle tejto zm luvy
neuplatnia.

4)

Z M L U V A O V Ý P O ŽIČ KE: Táto ča sť Zm luvy tvorí osobitnú Zm luvu o výpožičke KZ, ktorú Účastník a Podnik uzatvárajú v súvislosti so Zm luvou o balíku. Podnik
sa zaväzuje prenechať Účastníkovi (ako vyp ožičiavateľovi) do bezplatného užívania koncové zariadenie H AG /O NT (ďalej len „K Z“) a Ú častník sa zaväzuje
užívať KZ riadne a na dohodnutý účel, ktorým je využívanie služieb v rám ci balíka spolu s doplnkovým i službam i podľa C enníka. KZ bude Ú častníkovi doručené
kuriérom , prípadne povereným pracovníkom Podniku. Výpožička KZ nie je súčasťou Služby poskytovanej na základe Zm luvy o poskytovaní verejných služieb a
riadi sa O bchodným i podm ienkam i na predaj a nájom koncových zariadení (ďalej len „O bchodné podm ienky“) pričom platí, že na Podnik a ko požičiavateľa KZ
sa vzťahujú všetky práva a povinností, ktoré sa v O bchodných podm ienkach vzťahujú na P odnik ako prenajím ateľa a na Ú častníka ako vypožíčíavateľa KZ sa
vzťahujú všetky práva a povinnosti, ktoré sa v O bchodných podm ienkach pre predaj a nájom KZ vzťahujú na nájom cu s výnim kou tých ustanovení, ktorých
uplatnenie je vzhľadom na platnú právnu úpravu m ožné len na nájom nú zm luvu Obchodné podm ienky tvoria súčasť te jto Zm luvy o výpožičke.
Doba trvania výpožičky je neurčitá - najneskôr do ukončenia Zm lu vy o Balíku. V prípade zániku Zm luvy o výpožičke je Ú častník povinný vrátiť Podniku KZ v
nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom , a to najneskôr v lehote 10 dní odo dna zániku Zm luvy o výpožičke. Ú častník je povinný v prípade straty alebo
poškodenia KZ alebo nevrátenia alebo vrátenia poškodeného KZ v stanovenej lehote po ukončení Zm luvy o výpožičke alebo počas trvania Zm luvy o výpožičke,
na základe výzvy Podniku zapla tiť Podniku (jednorazovo) zm luvnú pokutu 60,00 €. (DPH sa neuplatňuje). P odm ienky vrátenia KZ sú uvedené v C enníku alebo
ich Podnik oznám i Ú častníkovi vo výzve na vrátenie KZ.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU SLUŽIEB V RÁMCI BALÍKA
1)

P odnik poskytuje Ú častníkovi Služby zahrnuté v Balíku vo zvolenom program e v zm ysle Ta b u ľky č. 1 a za akciové ceny až od R ozhodného dňa a to a ž do
uplynutia 24. m esiaca od R ozhodného dňa. Po uplynutí 24, m esiaca bude Ú častníkovi poskytovaný Balík za cenu bez viazanosti platnú pre tento Balík podľa
platného C enníka. Podnik poskytuje Účastníkovi Služby v Balíku za akciovú cenu v zm ysle tejto Zm luvy za predpokladu súčasného využívania S lužieb na
rovnakej adrese um iestnenia a za predpokladu plnenia podm ienok podľa tejto Zm luvy počas celej doby viazaností.

2)

ZÚ Č TO V A C IE O BD O BIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "A dresát - adresa zasielania písom ných listín". Prípadnú zm enu trvania
zú čtovacieho obdobia Podnik oznám i Ú častníkovi najm enej jeden m esiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednom esačná.

3)

Na základe tohto Dodatku sa zriaď ujú tie Služby, pri ktorých je v Tabuľke č. 1 k položke „N ázov služby“ uvedené „A ktivácia“ . Spôsob zriadenia takejto Služby je
uvedený v Tabuľke č. 1 v položke „Typ zriad e n ia “ , V prípade zriadenia Služby sam oinštalácíou vykonáva úkony zriadenia Služby Ú častník v súlade s pokynm i v
O sobitných podm ienkach. V prípade zriadenia Služby technikom ; vykonáva úkony zriadenia Služby technik Podniku v rozsahu vym edzenom v Osobitných
podm ienkach a C enníku. Cena za zriadenie Služby je uvedená v C enníku. Cena za zariadenie Služby sam oinštaláciou je 0 €, ak je v Tabuľke č. 1 dohodnutá
doba viazanosti 24 mesiacov.

ZMENA SLUŽBY V BALÍKU
Služba Biznis NET
1)

PO D M IEN KY PRE P O S K YTO VAN IE SLU ŽBY BIZNIS NET
P odnik a Ú častník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Zm luvu o poskytovaní verejných služieb. Predm etom Zm luvy sú nasledovné záväzky zm luvných strán:
a)

Záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podm ienok špecifikovaných v časti „T yp zriad e n ia “ v Tabuľke č. 1, ak je zriadenie technicky
u skutočniteľné v dohodnutom m ieste um iestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zm luvy, ak sa zm luvné strany
nedohodnú na predĺžení tejto lehoty (dohoda o predĺžení tejto lehoty nem usí byť písom ná). Ak takéto zriadenie nie je te ch n icky uskutočniteľné, táto
Zm luva zaniká dňom doručenia oznám enia Podniku o tejto skutočnosti Ú častníkovi.

b)

V prípade, ak sa zm luvné strany v tejto Zm luve alebo v osobitnom dokum ente uzavretom v súvislosti s touto Zm luvou dohodli na poskytnutí koncového
zariadenia (ďalej len „K Z “) Účastníkovi do je h o užívania vo form e predaja, nájm u alebo bezplatného užívania, P odnik je povinný poskytnúť Účastníkovi
príslušné KZ za dohodnutých podm ienok. Ak dôjde k zániku tejto Zm luvy z dôvodu nem ožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zm ysle bodu 1, dôjde zároveň
aj k zániku dohody zm luvných strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Ú častníkovi a Ú častník je z tohto dôvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak
d ošlo k jeho prevzatiu.

c)

Záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podm ienok dojednaných v Zm luve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zm luvy, ak nie je
v C enníku alebo O sobitných podm ienkach dohodnuté inak. A k je však podm ienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripojenia k sietí Podniku
podľa písm. a) alebo odovzdanie KZ podľa písm. b) alebo obidve tieto podm ienky, záväzok Podniku poskytovať príslušnú službu vznikne až s účinnosťou
ku dňu splnenia danej podm ienky podľa písm . a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podm ienok, ak nie je v C enníku alebo Osobitných podm ienkach
dohodnuté inak.
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d)

P O D M IEN KY AKC IE PRE PO SKYTO VAN IE SLUŽBY B IZN IS NET

b)

V prípade využitia ponuky na dočasné využívanie vyššieho program u za cenu nižšieho má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát
bezplatne bez povinnosti hradiť doúčtovanie ceny ale b o vrátiť pom ernú ča sť zľa vy z ceny Zariadenia v dôsledku prechodu na nižší program služby i)
počas prvých 6 m esiacov od začatia poskytovania Služby v prípade akcie na 3 m esiace ii) počas prvých 12 m esiacov od začatia poskytovania Služby
v prípade akcie na 12 m esiacov. Pre určenie nižšieho Program u služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písm ene tohto bodu. Zm ena
Program u služby v zm ysle tohto písm ena nem á vplyv na plynutie doby viazanosti.

c)

Pre stanovenie vyššieho program u Služby je určujúca cena za program Služby účtovaná počas 24-m esačnej viazanosti pre sam ostatnú Službu , pričom
najnižšia cena označuje najnižší program služby a najvyššia cena najvyšší program Služby.

d)

Podnik v súvislosti s prevzatím záväzku viazanosti Ú častníkom k Službe podľa te jto časti D ohody poskytol Účastníkovi zľavu z ceny zariadenia podľa tejto
Dohody. Podnik je oprávnený pri porušení záväzku viazanosti podľa tejto D ohody požadovať od Ú častníka vrátenie zľavy sp äť a to spôsobom a vo výške
určeným i v tejto Dohode,

e)

Záväzok Podniku aktivovať a p oskytovať Službu M AG IO GO Benefit uvedenú v tabuľke č. 1 ako doplnkovú službu k program u Služieb uvedeném u v
tabuľke č. 1 rt)o p tn K o vá ? lu 2 tsa M AG IO GO B e neflT jeU optnK óvým bezpľátnýrn progräTTTôrŤTsTúžby M a g ió T e ľé v íz la cez intern e t určeným pre Účastníka
program u Služby. P odm ienky poskytovania doplnkovej služby sú uvedené v C enníku a v O sobitných podm ienkach pre poskytovanie služby Magio
Televízia cez internet (ďalej len “O sobitné podm ienky M agio Televízia"). Účastníkovi bude Služba M AGIO GO Benefit sprístupnená do 3 pracovných dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku, ak nie je dohodnuté inak.

f)

Ú častník berie na vedom ie, že podm ienkou využívania Služby M AGIO GO Benefit je súčasné splnenie nasledovných podm ienok: i) prístup do siete
internet s m inim álnou rýchlosťou dow nstream u 1 M bit/s, íi) stiahnutie osobitnej aplikácie um iestnenej na stránke w w w .m agiogo.sk do zariadenia,
prostredníctvom ktorého bude Ú častník Službu M AG IO G O Benefit využívať, a to podľa postupu, ktorý Podnik uvádza na stránke w w w .telekom .sk iii)
registrácia Účastníka na stránke w w w .m agíogo.sk/regístrácia podľa postupu uvedeného m a stránke w w w .m agiogo.sk a lv) splnenie funkčných a
technických požiadaviek na zariadenie, prostredníctvom ktorého bude Ú častník S lužbu M AGIO GO Benefit využívať, uvedených na stránke
w w w .tele ko m .sk. Splnenie podm ienok uvedených v bodoch i) až lv) predchádzajúcej ve ty je vo výlučnej zodpovednosti Účastníka.

g)

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností súčasťou Služby M AGIO GO Benefit nie je poskytovanie pripojenia do siete internet. V ýber poskytovateľa služby
pripojenia do siete internet je výlučne v zodpovednosti Účastníka.

h)

Podnik zašle Účastníkovi inform áciu o aktivácii doplnkovej Služby M AG IO GO Benefit (bezplatný program služby M agio Televízia cez internet) spolu s
identifikátorom Ú častníka pre registráciu (ďalej len „Inform ácia o aktivácii služby“ ) na Ú častníkom uvedené telefónne číslo alebo e-m ail uvedený pri
identifikácii Účastníka. V prípade, ak si Účastník zvolí zaslanie Inform ácie o aktivácii služby na e-m ail, Ú častník berie na vedom ie, že Inform ácia o aktivácii
služby bude s jeh o súhlasom doručovaná ako text, ktorý bude obsahom em ailovej správy, ktorej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávneném u
prístupu k údajom . V takom prípade Ú častník podpisom tejto Zm luvy potvrdzuje, že sí je vedom ý zodpovednosti za ochranu údajov uvedených v Inform ácii
o aktivácii služby zasielanej na ním určenú e-m ailovú adresu pred prístupom tretích osôb.

i)

Podnik nie je spôsobilý garantovať funkčnosť Služby M AG IO GO Benefit v prípade, a k i) poskytovateľom služby prístupu do siete internet je Iný podnik
elektronických kom unikácii ako Podnik, ii) prístup do siete internet nespĺňa požiadavku m inim álnej rýchlosti dow nstream u 1 M bit/s, iii) zariadenie,
prostredníctvom ktorého bude Ú častník Službu M AG IO GO Benefit využívať, nespĺňa funkčné a technické požiadavky na za riadenie uvedené na stránke
w w w .tele ko m .sk, iv) Ú častník si nestiahol osobitnú aplikáciu do zariadenia, prostredníctvom ktorého bude Účastník Službu M AG IO GO Benefit využívať,
podľa postupu, ktorý Podnik uvádza na stránke w w w .m agiogo.sk alebo v) Ú častník za nezaregistroval na stránke w w w .m agiogo.sk/registrácía podľa
postupu uvedeného ma stránke w w w .m a g io g o .sk. Ú častník berie na vedom ie, že prenesené dáta pri sledovaní televíznych program ov v rám ci tejto Služby
M AG IO GO Benefit prostredníctvom internetu sú súčasťou objem u dát pre prístup do siete internet. Prenesené dáta nad rám ec dátového paušálu (ak sú
obm edzené) budú Ú častníkovi spoplatnené podľa cenníka poskytovateľa, ktorý prístup do siete internet poskytuje. Ú častník ď alej berie na vedom ie, že
Službu M AG IO GO B enefit m ôže využívať v rámci tohto program u na jednom zariadení typu sm artfón alebo tablet.

Služba Internet
Z m luvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinností tejto Zm luvy zaniká Zm luva o poskytovaní verejných služieb pre služby uvedené v Tabuľke č.1 ako
„D eaktivácia“ aktivované dňa 01.01.2011 a to v celom rozsahu, pričom sa zm luvné strany zaväzujú vyrovnať všetky záväzky vyplývajúce zo zaniknutej Zm luvy.

ZÁVÄZOK VIAZANOSTI
Ú častník sa zaväzuje, že počas doby viazanosti určenej v Tabuľke č. 1 (ďalej len „doba viazanosti“ ), ktorá sa počíta od R ozhodného dňa: (i) zotrvá v zm luvnom vzťahu
s Podnikom vo vzťahu ku každej Službe poskytovanej podľa tejto Zm luvy o balíku, teda nevykoná žiad n y úkon, ktorý by viedol k ukončeniu jednotlivej Zm luvy (ďalej len
„záväzok viazanosti“ ), pričom porušením záväzku viazanosti je výp ove ď Zm lu vy Ú častníkom , ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas
dojednanej doby viazanosti, (ií) žiadosť o prenesenie telefónneho čísla k iném u podniku poskytujúcem u služby elektronických kom unikácií, ak v dôsledku te jto žiadosti
dôjde k ukončeniu Zm luvy o poskytovaní H lasovej služby počas dojednanej doby viazanosti, (ďalej len „porušenie záväzku viazanosti“ ). V prípade prerušenia
poskytovania Služieb Podniku, počas ktorého Podnik neúčtuje Účastníkovi pravidelné poplatky za Služby, na základe využitia práva Podniku prerušiť Ú častníkovi
poskytovanie S lužieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov ale b o V šeobecných podm ienok alebo na žiadosť Účastníka v súlade so V šeobecným i
podm ienkam i, sa doba viazanosti autom aticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočném u trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanosti
neplynie.

DOÚČTOVANIE CENY
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Zm ena program u Služby Biznis NET aktivovaného na základe te jto D ohody počas doby viazanosti na vyšší program Služby Biznis NET a následná zm ena
na rovnaký program Služby Biznis NET, ako aktivovaný na základe te jto Dohody, je m ožná kedykoľvek počas doby viazanosti. Zm ena program u Služby
Biznis NET na nižší program Služby Biznis NET, než je aktivovaný touto D ohodou (m inim álny program S lužby) počas doby viazanosti, je v rozpore s
dohodnutým záväzkom viazanosti. Podnik m ôže um ožniť Ú častníkovi počas prebiehajúcej viazanosti aj zm enu na nižší program Služby Biznis NET, než je
m inim álny program Služby alebo program Služby, na ktorý nie je zm ena povolená, za predpokladu, že Ú častník bude súhlasiť s urovnaním vo výške
zodpovedajúcej pom ernej časti doúčtovania ceny dohodnutej v D ohode pre prípad porušenia viazanosti a vrátením pom ernej časti zľavy z ceny
zariadenia, ak je predm etom D ohody aj predaj Zariadenia so zľavou.

m

a)

71739316-3-5

2)

Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej m á byť vybudované prípojné telekom unikačné vedenie a um iestnený koncový bod
siete služby, alebo že má k predm etnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájom ného alebo iného právneho vzťahu. Ú častník, ktorý m á k nehnuteľnosti
užívacie právo z nájom ného alebo iného právneho vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že inform oval vlastníka o vybudovaní prípojného telekom unikačného
vedenia um iestnení koncového bodu siete služby a jeh o dôsledkoch v plnom rozsahu a má k tom u od vlastníka výslovný súhlas. A k Ú častník uviedol v
tom to vyhlásení nepravdivé alebo neúplné inform ácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloží vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti a v súvislosti s tým
vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Ú častník sa zaväzuje Podniku tú to škodu ale b o dodatočné náklady uhradiť.

1)

Podnik a Ú častník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Ú častníkovi právo na doúčtovanie ceny. D oúčtovanie ceny predstavuje
paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré P odnik poskytol Ú častníkovi na
základe tejto Dohody. Benefitm i sa rozum ie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane D oplnkových služieb)
podľa C enníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zľava z ceny zariadenia podľa tabuľky č. 1, ktorá predstavuje rozdiel m edzi neakciovou a akciovou kúpnou
cenou, ak bolo Účastníkovi na základe tejto D ohody poskytnuté. B enefity poskytnuté Ú častníkovi na základe tejto D ohody tvoriace základ pre doúčtovanie ceny
sú uvedené v tabuľke č. 1 a v časti „podm ienky akcie pre poskytovanie služby“ , prípadne v A kciovom cenníku. Základom pre doúčtovanie ceny v prípade
porušenia záväzku viazanosti všetkých Služieb v Balíku je súčet základu pre doúčtovanie ceny vo vzťahu k Balíku a základu pre doúčtovanie ce ny vo vzťahu k
všetkým zariadeniam , ktoré boli Ú častníkovi na základe tejto D ohody poskytnuté a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. Základom pre doúčtovanie ceny v
prípade porušenia zm luvného záväzku viazanosti len vo vzťahu k niektorej zo Služieb v Balíku je súčet základu pre doúčtovanie ceny vo vzťahu k tejto
jednotlivej Službe a tých zariadení, ktoré boli Ú častníkovi poskytnuté výlučne vo vzťahu k tejto Službe a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. A k je predm etom
te jto D ohody aj predaj zariadenia špecifikovaného v Tabuľke č. 2 te jto D ohody na základe osobitných podm ienok tejto D ohody s označením „PR EDAJ
ZA R IA D E N IA “ , v Základe pre doúčtovanie ce ny nie je zohľadnená zľava z kúpnej ceny takéhoto zariadenia a je j vrátenie je upravené v sam ostatnej časti tejto
D ohody s označením „PR ED AJ ZA R IA D E N IA “ . Tento základ pre určenie doúčtovanie ce ny je v Dohode označený aj ako „Základ pre výp oče t“ .

2)

Fakturovaná sum a pre doúčtovanie ceny bude vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výp oče t počas plynutia
doby viazanosti až d o dňa ukončenia Zm luvy alebo prerušenia poskytovania S lužieb v dôsledku porušenia zm luvného záväzku viazanosti:
Fakturovaná sum a pre doúčtovanie ceny = Základ pre doúčtovanie ceny - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti * Základ pre
d oúčtovanie ceny)

3)

D oúčtovanie ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi to to doúčtovanie fakturované. D oúčtovaním ceny zaniká dojednaný záväzok
viazanosti vo vzťahu k tej Službe alebo Službám , ku ktorým bolo doúčtovanie ceny uhradené, preto Ú častník doúčtovanie ceny za porušenie záväzku viazanosti
zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bolo dojednané a
vyfakturované doúčtovanie ceny, len vo výške presahujúcej sum u vyfakturovanej doúčtovanej ceny,

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1)

S PR AC Ú VAN IE O SO BN ÝC H ÚDAJO V: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané, V prípade zm eny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zm enu vyžiada osobitný súhlas. V iac inform ácií o používaní osobných údajov m ožno nájsť na
w w w .telekom .sk/osobne-udaje.

2)

Zm luvné strany sa dohodli, že v prípade zm eny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolVek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez D PH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v ča se vzniku daňovej povinnosti Podniku.

3)

Vo vzťahu k Službám , pri ktorých je v Tabuľke č. 1 k položke „N ázov služby“ uvedené „A ktivácia“ sa tým to dokum entom uzatvára Zm luva na dobu neurčitú.

4)

T á to Z m luva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zm luvným i stranam i. V prípade, že je Účastník povinný v zm ysle § 5a ods. 7 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inform áciám a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode inform ácii) v znení neskorších predpisov
zve rejn iť Zm luvu, nadobúda tá to Zm luva platnosť dňom jej podpísania oprávneným i zástupcam i oboch zm luvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
doručenia písom ného potvrdenia o zverejnení tejto Zm luvy Ú častníkom Podniku, ktorý tým to zároveň požaduje ta ké to písom né potvrdenie o zverejnení tejto
Zm luvy.

5)

Vyhlasujem , že som sa oboznám il s obsahom tohto Dodatku k Zm luve o balíku, ako aj so V šeobecným i podm ienkam i pre poskytovanie verejných služieb (ďalej
len „V šeobecné podm ienky“ ), O sobitným i podm ienkam i pre poskytovanie služieb Televízie, O sobitným i podm ienkam i pre poskytovanie služieb Internetového
prístupu alebo O sobitným i podm ienkam i pre poskytovanie H lasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na základe te jto Zm luvy o balíku Účastníkovi
poskytované, tvoriace prilohu V šeobecných podm ienok, O bchodným i podm ienkam i na predaj a nájom koncových zariadení prípadne ďalšie osobitné podm ienky
vydané Podnikom a upravujúce podm ienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zm luvy o balíku (ďalej len „O sobitné podm ienky“) a
C enníkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cenníka (ďalej len „C en n ík“ ), ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zm luvy o balíku
zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie V šeobecných podm ienok, O sobitných podm ienok a C enníka, (ii) že si záväzne objednávam v
tejto Zm luve o balíku špecifikované Služby, (Iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z te jto Zm luvy o balíku. V yhlasujem , že som
bol oboznám ený Podnikom , že aktuálne inform ácie o platných cenách za Služby je m ožné získa ť v aktuálnom C enníku dostupnom na w w w .telekom .sk alebo
inej Internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných m iestach Podniku.

6)

Podnik a Ú častník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zm eny zm luvných podm ienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti V šeobecných podm ienok pre
poskytovanie verejných služieb Podniku, upravujúcej Zm enu Dodatku k Zm luve o balíku.
*

V Bratislave, dňa 21.10.2021
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