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Dodatok k Zmluve o poskytovaníverejných služieb llnfbrmacie o zmluvc:
TP50121746539UTP
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uzavretypodrazákonac. 351/2011 Z.z. o dektronickýdi -cľĽTt.r .-.! h '..nl. i rTlPnom SlovakTetekom, a. s.. Karad/.-d* 110, 32') 1 í B'.il";l-i*.i, iŕO ^ "/.'
469,!ČWH:SK2020273893.^prsanýmvobchodrK,rŕr-,^i.ecsn3mniOI;,...nnm3udeBratfelaval.(ridiä:Sa:vJozk^.,ľ2n8'^
Oéasítníkom (rfalej len "Dodatolt"). >

ŽiadateF vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu (pokiar nie sú údaje predvyplnené).
* - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť

- údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti**

K?E
^. ^>l 's. ^ ^-^...v.-ÍS-.i'.ÍiďB

Priezvisko, meno, trtul (alebo obchodné meno): Obec Poproč
Typ: Právn. osoba alebo podnikater
IČO: 00324639 IČ DPH:

Zapfsaný v Obchodnom regisfat Oddiel: Vložka čfslo:

Ulica: Skolskä Obec: Poproč PSČ: 04424 Dodacia posta: Poproé
Súpisné číslo: 632 Orientačné číslo: 2 Poschodie: Miestnosťč.:
** ** **Kontaktný telefún: 0908313375 Fax: E-mail: sekretariat@poproc.sk
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Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno}: OBECNY URAD POPROČ číslo OP: Konlaktný telefón: 0908313375**

Ulica: Obec: PSČ: "Mobil: 0915912724
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Popis: Obec Popro6
Ulica: Olšavská Obec: Poproč PSČ; CM424 Dodacia posta: Poproc
Súpisné číslo: 213 Orientačné číslo: 24 Poschodie: Miestnosťc.:

Osoba oprävnená na prevzatie: OBECNY URAD POPROč Čfslo OP:

Kontaktný telefón: 0908313375 Mobil: 0915912724*> iMŕ

písômnýfih listinIS ŕuK

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno); Obec Poproč -
IČO: 00324639 IČ DPH: Číslo OP:
Ulica: Skolská Obec: Poproč PSČ: 04424 Dodacia pasta: Poproč
Súpisné číslo: 632 Orientačné číslo: 2 Poschodie: Miestnosť č.:
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Podmka Účasfriik uzatvárajú tento Dodatok-lítorou sa zmluvao P°sltytovaní verejných služieb s Ďíslom uyedeným y častí "Infórmácie o zmluve" mení a upravuje
y rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (cfalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v piatnosti
bez zmeny.
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SiS^ŕi s ňľ? äsfs'^. J:

Zuctovacie obdobie je jednomesacné Trvaníe zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendámeho mesiara. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred.
frekvencia fakturácie jednomesaéná

ľ^ 'mS&í, íí. ^ .{V>Í^Í-V'- íM?lrf s SŕvS 'y 'f^: ^'-S. ^éSň^r.'íä ^Dobaviazan SSS! ^^^
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Doba viazanosti začína plynuť odo dna začatia poskytovania Sluzby, ak nie je v Cenníku alebo prfslušnom Cenovom výmere uvedené inak
V pripade porušenia záväzku ÚČastníka nepreítržite využívať siužby na základe tohto Dodatku počas dohodnutej doby viazanosti sa Účastník zaväzuje uhradiť
Podnikuzmluvnúpokutuprepríslušnúslu&uadobuYiazanostíTO
príslušnom Cenovom výmere, ak sú Účastníkovi poskytované služby na základe tohto Dodatku za zvýhodnených podmienok podra prislušnej akcie.
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^d^kc^rt^^^í^^^^^^LTS^^L^,^^n^^^dľ,l'^ľľťk^^r^?ľ^aiTJ^^^^fL^^
P-í^?<^k^yaniťi_d_a,n<iJ^k(íie Y"pnJill^?m_9e,rl?vom vymere- l(torytvorf súčasť tohto Dodatku. Podmienky danej axcie sú zäroveň bližšie Špecifikované v časti
tohto Dodatku označenej ako "Podmienky akcie".

!.>.

rP - Prävnické osoby a podnikateHa Ob Sŕ ľ

ocný ilľďtl POPROéAktivácia zľavy
TP - Biznis Uni 50 - základný poplatok - Použfvanie Rttum
Telefonne čfsio: 0554664511

Parametre produktu: Typ inštalácie nová
Podacla CíaioKategória linky TP Biznis Uni us Cí>fo aplau;^

Špeciálne programy - Biznis Uni žiadny J

--u
TP Biznis -ZFava na mesacný pauéál na 15/27/39 mesíacov-viazanosť 12/24/36 mes. f Prllohy/flitty:

yiffeevtífaíTelefónne číslo: 0554664511 1 -.---^c ÚU^/n^
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mSÍSBIyakcie
Akciové ceny pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikatefov za využivanie telefónnej prippjky TP1 s aktivovaným volacím programom Biznis Aktiv, Biznis
Slovensko, Biznis Uni 50. Biznis Uni 150, Biznis Premium a pre pre právnické osoby, fýzické osoby - podniltatetov a fýzické osoby - nepodnikaterov za využfvanie
ISDN BRA prístupu s aktivovaným volacím programom Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 za nasledovných podmienok a s nasledovnými benefrtmi:

A)poskytnutie akciovej mesačnej ceny za používaníe
telefónnej prípojkyTPI vovolacom programe Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni ISOalebo ISDN BRA prístupu vo volacom programe
Biznis ISĎN Oni 100, Biznis ISDN Uni200sozmluvnoudobouviazanostíprevyužtvanievybranéhovolaciehoprogramupočas12mesiacov(ďalejlen"doba
viazanosti"), vo výške podra Tabufky č. 1:
Volací program; Cena platnä poéas 15 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná počas 15 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
Biznis Aktiv; 14,99 EUR ; 17,99 EUR; vopred
Biznis Slovensko; 22,99 EUR ; 27,59 EUR; vopred
Biznis Uni 50; 13,99 EUR ; 16,79 EUR ; vopred
Biznis Uni 150; 19,99 EUR ; 23.99 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 100; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 27,99 EUR ; 33,59 EUR ; vopred
TabuFka é.1

B)poskytnutie akclovej mesačnej ceny za pouŽÍvaníe
telefónnej prfpojky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Premium alebo ISDN BRA prístupu vo
volacom programe Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre využívanie vybraného voladeho programu počas 24 mesiacov
(ďalej len "doba viazanosti"), vo výsfte podra TabuFky č. 2:
Volacf program; Cena platná počas 27 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná pofias 27 mes'acov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
Biznis Aktiv; 12,99 EUR ; 15,59 EUR; vopred
Biznis Slovensko; 17,99 EUR; 21,59 EUR; vopred
BíznisUni 50:11,99 EUR; 14,39 EUR;vopred
Biznis Uni 150; 16,99 EUR ; 20,39 EUR; vopred
Biznis ISDN Uni 100; 20,99 EUR ; 25,19 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis Premium; 39,98 EUR ; 47,98 EUR; vopred
Tabufka 6.2

C)poskytnutie akciovej mesačnej ceny za používanie
telefónnej pn'pojky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Premium alebo ISDN BRA prístupu vo
volacom programe Biznis ISDN Uni 100, BEznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre využívanie vybraného volacieho programu počas 36 mesiacov
(ďalej len "doba viazanosti"), vo výške podFa TabuFky 6. 3:
Volací program; Cena platná počas 39 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná počas 39 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
Biznis Aktiv; 12,99 EUR ; 15,59 EUR; vopred
Bíznis Slovensko; 17,99 EUR ; 21,59 EUR; vopred
BiznisUní 50; 11,99 EUR; 14,39 EUR;vopred
Biznis Uni 150; 16,99 EUR ; 20,39 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 100; 20,99 EUR ; 25,19 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 23,99 EUR ; 23,79 EUR ; vopred
Biznis Premium; 39,98 EUR ; 47,98 EUR; vopred

TabuFka Ď.3

D) poskytnutie dvojnásobného pocftj vofných minút v rämci volacieho programu a súčasne akciovej mesačnej ceny za používanie
telefónnej pripojky TP1 vovolacom programe Biznis Aktiv, Bíznís Uni 50, BiznisUní 150atebo]SDN BRA prístupu vo volacom programe Biznis ISDN Uni200
so zmluvnou dobou viazanosti využívania vybraného volacieho programu počas 24 mesiacov (dalej len "doba viazanosti"), vo výške podľa Tabufky č. 4:
Vol. program; Akciový poéetvoľ. mín.; Smery volaní zahmuté vo vofných min.; Cenaplatná počas27 mes. (bez DPH)/mes.; Cenaplatná počas27 mes. (s
DPH)/mes.; Spiatnosť
Biznis Aktiv; 200; miestne, medzim., VolP (06x), volania na 096x, medzin.volania O.a 1-tarifnépásmo; 15,99 EUR; 19,19 EUR; vopred
Bíznís Uni 50; 100; miestne, medzim., VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1. tarifné pásmo; 14,89 EUR ; 17,87 EUR ; vopred
BiznisUni 150; 300; miestne, medzim., VolP (06x), volania na096x, mobílné volania SR, medzin. volania 0. a l.larifnépásmo; 23,99 EUR; 28,79 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 400; miestne, medzim. VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1. tarifné pásmo; 32,99 EUR : 39,59 EUR ;
vopred
Tabufka č.4

E) poskytnutie dvojnásobného poctu vofriých minút v rámd volacieho programu a súcasne akciovej mesačnej ceny za používanie
telefónnej prípojky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA pristupu vo volacom programe Biznis ISDN Uni 200
so zmluvnou dobou viazanosti využívania vybraného volacieho programu pocas 36 mesiacov (rfalej len "doba viazanosti"), vo výške podía TabuFky 6. 5:
Vol. program; Akciový počet voľ min.; Smery volaní zahmuté vo vofných min.; Cena platná počas 39 mes. (bez DPH)/mes.; Cena platná pocas 29 mes. (s
DPH)/mes.; Splatnosť
Biznis Aktív; 200; miestne, medzim., VolP (06x), volania na 096x, medzin.volania 0. a 1. tarifné pásmo; 15,99 EUR ; 19,19 EUR ; vopred
Biznis Uni50; 100; miestne, medzim.,VolP(06x), volaniana 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a l.tarifnépásmo; 14,89 EUR ; 17,87 EUR; vopred
Biznis Uni 150; 300; miestne, medzím., VolP (06x), volania na 096x. mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1. tarifné pásmo; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 400; míestne, medzim. VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1. tarifné pásmo; 32,99 EUR ; 39,59 EUR;
vopred
Tabuľka č.5

F) bezodpiatné poskytnutie balíka Zvýhodnených volaní na jedno vybrané mobilné ĎÍslo za akciovú cenu volaní vo výske 0,06 EUR bez DPH/0,072 EUR s DPH
za minútu na automaticky uskutočnené votania do verejných mobilných sietí národných operätorov po dobu 1 2, 24 alebo 36 mesiacov dojednanej doby
viazanosti, a to odo dna aktivácie balíka Zvýhodnené volanie na jedno mobilné číslo.

E) Balíček medzinárodných volanf Biznis zahraniäe poskytovaný počas 27 alebo 39 mesiacov
Balíček; Počet voFných minút/mesiac; Cena (bez DPH)/ mesiac; Cena (s DPH)/mesiac
Biznis zahraničie; 1000 mindozahraničia; 3,99 EUR; 4,79 EUR
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|^^k^^fjjJ^h^^^^i^h^^^f^^K^j^3ylj^^^^f^i^i1^0^ľt^t^Ei^^'^EÍI^I^ré^^j^E^li^<^ do

^?iľ^!^Lk"r^nJf^lo-?áS^^S-p.o^e-"-T-^a-^lne.Pl^hoc?^
^^ ?Sl1?^^ú?^Í!l^d.!ť.ie.n^^rľ^?e^a-^^u_zmluvy alebo Dodatku k zmluve POdFa podmienoktotrtocenového'vymTru~Ku'každej
telefónnej prípojke TP1 je možnosť aktivovať jeden balík Biznis zahraničie.

ŕ

^^ií^Tr^^s^^^^n^nŕ^^^°^^^t^^^i^^^^^^d^^^f^i^^^^
ÍÄSSÄ^^S SSS^ ^^^'S^S1 O^S^E3ramuBKn~mľ:
S^S^^?^ "^^^kÄS^d°bí °StoSntemSo^máakľä°°^-"-Podmienok podra tohto cenového vymem níe je možná. Po uplynutí doby 27 alebo 39 mesiacov od'o dňa aktivácie balícka Biznis zahraničíe'bude 'balfeek'Bizms
zahraničie zrušený.

^t^ľB^l^k^c^ľnal?(^^Í^^^^^?^^^i^^^nan"/^+^^^n^^
a^^^sk^^^;^^^^  w^^m^a '^^:m:^asyl.?Jŕ^..^cl?^^^^äo^m^n^entwm^useb^^om- sp-nap^a^émwto
ukoncenia akcie (určujúci je dátum prijatia návrhov zmluvných dokumentov).
^d^^^í^^lt^i^7^^^^^k^^J8i?^^^d^ÍľB^^t^hm<^^?^T,i^Í^JI^^dľ^^nedorua na,centrum-sluzleb?kazníkom- resp-na predajné miesto do troch tyždňov od "končenía akcie, nevzniká mu nárok na ponukanéakciové'cenysÍužTeb
uvedené v tomto cenovom výmere.

f

^-??.stľík-s-t^^^.k^!l-^ÍV^Le-í?l!?-^LP^??l!y_JPJ .alebo ISDN BRA Prístupu za akciové ceny alebo akciových podmienok v zmysle tohto cenového
výmeru, ak počas doby viazanosti dôjde k nasledovným pripadom:

ŕ

a) zmene volacieho programu na žiadosf Účastníka,
b) prechodu z telefónnej prippjky TP1 na ISDN BRA prfstup alebo naopak,
(?j;Te_n.?.y-?s?-be-l^č?s-t^1^,? ?l?Ynj?l<?.?s°,by ?a ^Lckú ??^^^l?°^bítRra .pri volacích programoch )< telefónnej prípojke TP1.
fISľLť^ ľÍ?^l?^-ZJT!?Ín^<Íľ2>?^ T^^,a-1^.^ ?.R^.PrEstlLIP^!ebo naopak.podra Písm b) a Pri zmene'v osobe účastníka z právnickej osoby na
fyzickú osobu pri volacích prDgramoch )< telefónnej prípojke TP1 poďTapísm. c) sa neupiatnf.

^"Si^ '^év^ ^i^%^?^ ľpnili!3hpnriSil?uIľl ^^nl^^^^!sh%,u.'^^Sl!OSI?,?ln^^?^^^,r1iTľŕ_^ll ^??ľí1' ^?"1^ ?ly^le doba
:sas^^ä ^ ^°s^°s^n^^^to.^^"-Bce-~-PW^LdobyviSwh-^aLréhocerovéh°YýmemLÚMSlnfk'ktoremu^
a^á^azazrid retožen^premiesbT.emetelefó^
S=S^ ŕJ^Í^Ä=vy ^>za''ď^^PWn^^NBM?^^<°>°
cenového výmem. Učastnik, ktoremu plyniezmluvná y^zanosť na ^kladecenoróho výmeru, ktorym boía définovaná akao'vá cena koncovéto
zariadenia (okrem akdovej ceny GPS Mio Moov 200 CEU) môže využiť benefity podFa tohto cenového výmeru.

13.Akdové ceny za používanie ISDN BRA pristupu v zmysle tohto cenového výmeru môžu využiť aj fýzické osoby - nepodnikaíelia.

^pkn^SLkľ^^SS^br^T^ÍiSy^l^ľ^^e^t^t?TT^^Siťtis^n^^
^S^=^^^m=^^^^Se äneusl^cn!taadľ^uk°ľktor^-n^^

programe
pocas 12, 24 alebo 36-mesačnej doby viazaností, a to najmä, ale nielen tým', ie:
a)Tuskutoční taký úkon, ktorŕ by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti alebo
^i?.-E^?f!?J?^r^?ŕľ.d^a-^o^í-p-!^r^ľ-^ľi^ím.ľesačrl;?rn.p, plat volherný voiací program pôvodne zriadený na základe Zmluvy alebo Dodatku a
takýto program mu bude po dohode s Podnikom aktivovaný alebo
^IP^^Jiíľr^^L^ň^i?^C^iT^^ri^^^i^^ ^.^O^J,^l^^^^ľi^y-^_^^
Je Podnik oprävnený vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu v závislosti od volacieho programu vo výške podľa Ťabufky č. 6:

^tet^^raBnz^Uui^To^kzir^^ir^eBP^SIl^e^T,i^n^i^^Da\lbS^1^V,^^^ OOEUR

lí?!^í?.r?;?-r^ľ-^:ľ1.1ij-Yn^,p^-u_t?_ y.P^?e"?or^f1iapo^ml^.í10k.p??La..b?du.^ci.D^al.^b?-E^tDPHSaneuplatňuje)
BiznisAktiv,BiznísUni50,BiznisUni150,BíznisSlovensko,BiznislSDNUnilÓO,BiznislSDNUni200: 150,00 ÉUR

Volací program; Zmluvná pokuta (DPH sa neuplatňuje)
Biznis Premium; 0,01 EUR
Tabufka č.6

^^t^T^L^ ^^^?-!2s^a?-?^?:a-pi^^f,^?"?s^-ň.0^.1-" de?-Tníbra-2ľ12 ajeho uč"1nosť Itončídňa 28. februára 2013 (vrätane). Účastník zároveň
vojfm podpisom potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými v príslusnom Cenovom výmere.5

viiesto: 7 llld Kod.y ! J-.J-I C. 11117o/3^c č.
^

Dátum: ^. ^. ^C^ Dátuni
^ÍSí

.kf-ptí^C riviii.i 2r^/.J}d Mt-nóc-o--juj H3vi .I;A;. /uí.u-.
t>? pliľ l Vl <d ďlM.I ll.itnir.ii Drt-'l- plVró-H.1 '. ..Í-Íg3-,.luk* /C 2"2?rTJ

4C :.^Sum oreró ili,.vS').3k Ti. i'kome
ca

L. ť /

Sí-ŕ^\  ->*<*s ť

s^ '*. Fi.i : alo iJftíl 1ŕ"1 U'J
dn.>^'sit #t

Jgjťŕ.,^"tó-' .*: .Kl^í" Ä^i"2 S3^f.jľÍÍ^
hHiŕ^poďpis'ta pečiatka) Úôastnfka 'i/ /

(resp. splriomocňenej osoby alebo podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku Uc c-3'i t.krf c'&vza'á >i -tc i cky
štatutámeho orgánu
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