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Dodatok kZmluve o poskytovaníverejných služieb Informácie o zmluve:
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Žiadatef vyplni tlačeným písmom iba svetlé časti, resp.kŕfííkom vyznačí pažadovanú vorbu (pokiaF nie sú údaje predvyplnené).
* - povlnný údaj, prosim, nazabudnite vyplnlť
** - údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti
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Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno); Obsc Poproč
Typ: Právn. osoba alebo podnikatef
IČO: 00324639 Ič DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiel: Vložkačfslo:

Ulica; školská Obec: Poproä PSČ: 04424 Dodacia poSta: Poproč
Súpisné číslo: 632 Onentačné ôíslo: 2 Poschodie: Miestnosť 6.:

Kontaktný telefón: 0908313375 Fax: E-maíl: sekretariat@poproc.skw ** **

Statufárny orgán í?

y

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): OBECNY URAD POPROč Čfslo OP: Kontaktný telefón: 0908313375**

Ulica: Obec: PSČ: Mobiľ 0915912724**
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Popis: Obec Poproô
Ulica: Poproé Obec: Poproé PSČ: 04424 Dodada pošta: Poproč
Súpisné ÔÍslo: 651 OrientaĎné číslo: 1 Poschodie: Miestnosf 6.:

Osoba oprävnená na prevzatie: OBECNY URAD POPROČ číslo OP:
t# **Kontaktný tetefón: 0908313375 Moblľ 0815912724
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Prlezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Poproé -
IČO: 00324639 Ič DPH: Čfslo OP:
Ulica: Skolská Obec: Poproô PSČ: 04424 Dodacia poäta: Poproŕ
Súpisné ČIslo: 632 Orlentaéné čfslo: 2 Poschodie: Miestnosťč.:
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Podnjk a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorou sa Zmluva o poskytovanf verejnýcŕi služieb s číslom uvedeným v častí "Informátíe o zmluve" mení a upravuje
v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (dalej len "Zmluva"). Oslatné ustanovenla Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platností
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Zúítovacie obdpbie je jednomesaôré. Trvanie zúčtó^icieho obdobia je od prróho do posledného dňa kalendámeho mesíaca. Prípaďnú zmenLi trvaniá
zúčtovacleho obdobia Podnik oznäní Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred.
frekvencia fakturácíe jednomesaôná
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Elektronická faktúra vo formáte (EF PDF)sprístupnená na Internetovej stránke Podniku
Požadujem doručovanle EF PDF do e-mailu: sekretariat@poproc.sk
Učastnfk podpisom tejto Zmluvypolvrdzujé/uďéfuje súhlas na poskytovanle faktúryv elektronickej forme podFa platných Všeobecných podmlenok a Cennfka a
zäroveň súhlas s poskytovaním Elektronickej taktúry sprístupnením na Intemetovej stränke Podnlku.
Úôastnfk berfe na vedomie, že Elektronická faktúra bude s jeho súhlasom domčovaná ako príloha e-mailovej správy vo fcrmáte PDF ajej otvorenie nebude
chränené heslom proti neoprávnenému prtstupu k údajom. Účastnfk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si Je vedomý zodpovednostl za ocliranu údajov na
elektronickej faktúre zasielanej na ním uréenú e-mailovú adresu pred prfstupom treitfch osôb. Podnik nezodpovedá za Škody spôsobené účaatníkovi prEstupom
neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF. *" Odpls EF PDF bude spoplatnený v zmyste Cennfka.

Doba viazanosti

Doba viazanosti zaéfna plynúť odo dňa začatia poskytovanía Služby, ak nie je v Cenníku alebo prtsluänom Cenovom výmere uvedené inak.
V pripade porušenia záväzku Účastníka nepretržite využívať služby na základe tohto Dodatku počas dohodnutej doby vlazanostl sa ÚĎastník zaväzuje uhradiť
Podniku zmluvnú pokutu pre príslušnú službu a dobu viazanosti vovýške podra podmienok zverejnených Podnikom v Cennfku alebo podra podmienokv
prfsluänom Cenovom výmere, ak sú ÚéastnEkovi poskytované služby na zákJade tohto Dodatku za zvýhodnených podmienok podra príslušnej akcie.
Akcla

r

Podnik sa zaväzuje poskytovaf služby Účastnfkovt za zvýhodnených podmienok podľa typu akcie vyznačenej v tejto časti, za podmienok zverejnených Podnikom
pre poskytovanie danej akcie v prislusnom Cenovom výmere, ktorý tvorf súéasť tohto Dodatku. Podmienky danej akcie sú zároveň bližäie špedfikované v Sasti
tohto Dodatku označenej ako "Podmienky akcie".

bacný úrad POPROČf̂.v
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DAtum

^ 3 . 7W
Kobjednávkeô.:1-ZNSD4D acta ŕtalo: <S&lo aplnu:
Kzmluveč.: 9901532438 .? ' ^ÍT/TIÚ Stranj^ 1z5Kód dokumentu: SD001-ZNY8BB Kód úôastnika: 10022567@0 Objednävka: 1-ZNSD4D
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7. Podmienkouaktivácie benefitovjiodratohto CVje súčasné objednanie. znadenie, resp. použfvanie služby Magio intemet Security. Cenaza poskytovanie
í^n^-OLYeLs.l^^y-Ma?^^!ľ?L!le^Llritv.^?ŕ_13^y,ch t,r??í1 !aooy-JR ^a.hn?.utá-y '?. programu1 Intemet (Magio internet Turbc/Turbo Solo). Po skonôení
tejto doby bude cena Magío internet Security Úfiastnfkoví účtované podfa platnéhoCennfka. Úfiastnfk môže kedykofVek v priebehu poskytovania služby Magio
IntemetSecurity požiadať o jejtezplatnézrušenie. Zrušenie služby Magio intemet Security poäas prvých troch mesiacov poskytovania služby podra tohto bodu
^?!!^J?'n-1^JÍU.^^ dorLIČ^1ialužLad.osti ° J^zľš.el?!e' .p.° U.PIynutí Pryýctí trocti mesiacovodo dňa aktrvácie služby Magio internet Security podra tohto bodu Je
úäastník oprávnený vypovedať Zmluvu v časti služby Magio intemet Šecurity v súlade s Cennfkom.
Ustanovenie tohto bodu sa neuplatní, ak sa Účastnfk zaviaže Magio intemet Security využfvať s dobou viazanostl 24 mesiacov podfa tabufky 6.6, časť B tohto
cv.

8. Úôastnfk ktorý sa zaviaže použfvať Jeden z programov služby Intemet a súôasne sa zaviaže používaf doplnkovú službu Magio intemet Security s dobou
viazanosti 24 mesiacov, má nárok na poskytovanle doplnkovej služby Magio íntemet Security za podmienok podfa tabufky ô. 6, časf B tohto CV. Počas prvých 6
mesiacov doby viazanostl je oena za používaniedoplnkovej služby Magio intemet Security zahmutá v mesaÍnej cene zvoleného Programu služby Intemet.od 7.
mesiaca je oena za poskytovanie doplnkovej služby Magiomternet Security uvedená v tabuľke 6.6, časf B tohto CV a platnom Cennfku.
V prfpade. ak sa Úŕastnik zaviazal používaťdoplnkovú službu Magio intemet Security podľa tohto bodu, je povinný neprebžite použfvať túto služby poéas
dohodnutej doby viazanosti; v tejtosúvislosti sa zaväzuje najmäneuskutočnir žiadny taký úkon, ktorý by smeroval'k ukončenlu poskytovania služby'Magio
intemet Securlty pred uplynutím dohpdnutej doby víazanosti a zäroveň nedopustíť sa takého konania, na základe ktorého by vzniklo 'prävo Podnlku' ukonĎiť
poskytoyanie služby Maglo intemet Security pred uplynutfm dohodnutej doby viazanosti. V prfpade, že Úéastník porušf záväzok nepretríite použfvať službu
Magio intemet Security počas dohodnutej doby vlazanosti, a to najmä, ale níelen tým, Že:
(i) uskutoänf taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy ako celku alebo v časti služby Magio intemet Security alebo samostatnej Zmluvy na poskytovanie
služby Magio intemet Security pred uplynutfm doby viazanosti alebo
(ii)ii) svojím konan(m, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý bude Podnik oprävnený od Zmluvy ako celku alebo v äasti služby Magio intemet Security alebo
samostatnej Zmluvy na poskytoyanie služby Magio internet Security odstúpiť alebo ju vypovedať,
je Podnik oprávnený vyúčtovať Účastnfkovi aj zmluvnú pokutu stanovenú v tabuFke č.7, fiasti B tohto CV.

9. Podmienkou využívama benefltov podfa tohto CVje vyjadrenie súhlasu so zasielanfm faktúry za telekomunikaôné služby v elektronickej fôrme - Elektronická
faktúra PDF. V pnpade,^e Účastnfk požaduje písomnú tlačenú formu faktúry a má záujem využfvať benefity podľa tohto CV, bude mu poskytnutý odpis
elektronickej faktúry PDF posielaný poštou podía podmienok Cennfka.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadezmeny sadzby dane z prídanej hodnotyje Podnik oprávnený ktorúkoFvek z koneéných den služiéb Podniku upraviť
tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatnf sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v Ďase vzniku daňovej povinnostl Podniku.

11. Pn telefonickom objednant služieb, definovaných v tomto cenoyom výmere, má Účastník nárok na vyššie uvedené benefity v prfpade, ak telefonickú
objednávku uskutočni poäas úännosti tohto cenového výmeru (uräujúci je dátum prijatia telefonickej objednávky) a zároveň doručí podpfsané zmluvné
dokumentyna Centmmsfužleb zákazníkom, resp. predajré míesto najneskär do troch týždňov odo dňaukončenia úéinnosti tohto oenového výmeru (urĎujúd je
dátumiprijatia - doruôenia návrhu zmluvných dokumentov).

s

Ak si Učastník telefonicky objsdná služby, deflnované v tomto cenovom výrrere poéas doby účinnosti tohto cenového výmeru, ale podptsané zmluvné
dokumenty doruĎí na Centrum služieb zákazníkom, resp. predajné miesto neskôr, ako po troch týždňoch odo dňa ukonfienia úäinnosti tohto cenového výmeru,
nevzniká mu nárok na akciové ceny podľa tohto cenového výmeru.

12. Ponuku podľa tohto CVje moižné kombinovať so zľavami pri objednanl služby cez web www.telekom.sk. Akciu podľa tohto CV nie je možné kombinovať so
žiadnym CV, kde to nie je výslovne povolené.

Podnik ďvyhradzuje prävo skrátiť úôinnosť tohto cenového výmeru. O skrátenf úôinnosti tohto cenového výmeru bude záujemca informovaný na Predajnom
mieste CTelekom Centrum).

Cenový výmerč. 893/2013 nadobúdaúôinnosfdňom 1.februára20l3ajehoúéinnosť končfdňa31.mája20l3(vrätane).
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