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Dodatok k Zmluve o poskytovaníverejných služieb TP5012174560911

Čisto zmtuvy
1010635100 1010635101

Koc uéastnika Kod adresäta

^^v^y^?r^..z^^aj-.3^/201'1 zz oetektronick'ŕchŕ<omunikáciächmedzipodni(<omSlovakTefekom,a s , Karadžičova 10, 825 13 Brafislava, IČO 35763
^',l9-,D-PH--?_^20^3a?.^^plsanym vobĽhadnom'e9istnvedenomP"okresnomsúdeBratislavaÍ,oddielSa,vlQžkačislo208l/B(^
ÚÔastníkom (dalej ten "Dodatok")

Žiadateľ vyplni tlačeným písmom iba svetlé éasti, resp. križiKam vyznačí požadovanú vof'bu (pokiaľ nie sú údaje predvyplnené).
* - povinný údaj, prosím, nezabudnile vyplniť

; údaj odporúŕaný pre vyplnenie z dôvodusprávneho kontaktovaniav budúcnosti**

1

Účastnik

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno); VZ-OKOB-MTS ovládanie sjrén
Typ: Právn. osoba alebo podnikater
IČO: 00324639 IČDPH

Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiel: Vložka číslo:

Ulica: Poproč Obec: Poproč PSČ:04424 Dodacia poéta: Poproč
Súpisné éislo; Orientačné éislo: - Poschodie: Miestnosťč.:
** **Kontaktnýtelefón: 0554664416 Fax: E-mail:**

Štatutárny orgán
Priezvisko, meno, titu) (alebo obchodné meno): Obecný úrad - Číslo OP: Konfaktnýtelefón: 0554664416*#

Ulica: Obec: PSČ: Mobil; -**

Adresa umiestnenia koncového bodu

, Popis: VZ-OKOB-MTS ovládanie sirén

: Ulica: PoproĎ Obec: Poproč PSČ:04424 Dodacia pošta: Poproŕ
Súpisné číslo: Orientačné číslo; - Poschodie: Miestnosť é.;

Osoba oprávnená na prevzatie: V2-OKOB-MTS ovládanie sírén - Ďíslo OP:
<f* Kontaktný telefón: - Mobil: -**

Adresat . adresa zasieiania pisomnosti
. Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obecný úrad -
IČO: 00324631 IČ DPH- Číslo OP:

Ulica: Poproč Obec: Poproč PSČ:04424 Dodacia pošfa: Poproc
Súpisné číslo: Orientačné číslo: - Poschodie: Miestnosťč.:

Predmet cfodatku

Podnik a Účastnik uzatvärajú tento Dodatok. ktorou sa Zmluva o poskytovani verejných sluzieb s ôíslom uvedeným v éasti "Informácie o zmluve" men; a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedenym v
tomlo Dodatku (cfatej Isn "Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy. tíoré nie sú fymto Dodatkom dotknuté zostävajú v platnosti bez zmeny.
Elektronická faktúra vo formäie PDF (EF PDF)
Zrusenie

Zučtovacie obdoble a frekvencia fakturácie

L Zúčtovacie obdobie je jednomesaôné. Tn/aníe zúétovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendämeho mesiaca,
Pripsdnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznämi Úŕastnikovi najmenej jeden mesiac vopred,
Frekvencia fakturácie: jeänomesacró

Miesto; Miésto ŽÍlinä Kódpredajcu' VT048fc^c č
Dátum: Dátum al'.ceptädé návrŕiu- 7.12 2012 Meno predajcLi: Ťiŕenčansky Martin^ /<? ^C^i-

p ŕ^ Ménopŕacovníka ' Silťia Haburaj Datum prevzatia --4-i2 2012**.

Ci Ss
TeÍ čtsto--0800-123500

/

1-
^

>

^ n
podpis (a p^Eiatka) Úéastníka
(resp. sptn^nocnenej osoby alebo lá^T^fl /\

orgánu podpis a pečiatka Podniky/zástupcu Podniku pndpts a peéiatka predajcu / zástupcu Podniku
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Dodatok k Zmluve o poskytovaníverejných služieb Informácie o zmluve:
TP5012174560911TP ílsto zrnlimy

1010635100 1010635101
K6d úiastnlka Kôd adresita

^^^^^^^2f^^^^ý^e^^^^^^]^^^^^äs^^s^^ ^m^^'^^^^
Úéastnikom (cfalej len "Dodatok")

Ziadateľ vyptní llaceným písmom iba svetlé častí, resp, križikom vyznací požadovanú voľbu (pokiaľ nte sú údaje predvyplnené),
* - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť

- údaj odporúčaný pre vyplnenie z tíôvodu správneho kontaktovania v budúcností>*

Uíastník

Priezvisko, meno, titu) (alebo obchodné meno): VZ-OKOB-MTS ovládanie sirén
Fyp: Právn. osoba alebo podnikatef
IČO: 00324639 IC DPH:

;Zapfsaný v Obchodnom registrľ. Oddie); VIožka Čfslo;

Ulica: Poproč Obec: Poproô PSČ:04424 Dodacia poéta: Poproč
Súpisné Ífslo: Orientačné Číslo: - Poschodie: Miestnosť Č.:
>* **Kontaktný telefón: 0554664416 Fax: ** E-mail:

Statutárny orflán
Príezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obecný úrad - Číslo OP: *#KontaMnýtelefón: 0554664416

.Ulica: Obec: PSČ: **Mobil: -

Adresa umiestnenía koncového bodu siete služby zriaďovanej na zäklaáe tohto Dodafku
Popis; VZ-OKOB-MTS ovládanie sirén

Ulica: PoproČ Obec: Poproč PSČ; 0442-4 Dodacia pošta: Poproé
.Súpisné čísto: Ohentaéné éislo: - Poscŕiodie: Miesínosťť;/

Osoba oprávnená na prevzatie: VZ-OKOB-MTS ovládanie sirén - ČísloOP;
**Konfaktný telefón: - Mobil: -**

Adresát . adresa zasielania písomných listín
: Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obecný úrad -
IČO: 00324631 IČDPH: čísto OP:
Utica: Poproč Obec: Poproó PSČ:04424 Dodada pošta; Poproč

:Súpisnéčíslo: Orienlaéné čísfo; - Poschodie; Miestnosť č.:

predmet Dodatku

.P??^>1^. -e^tr^^tv?r-aíl?.l^o.I??^TÍOÍ.k,toíou,s.a^I.lJV^0 PoskytovanrvereJnych služieb sŕíslom uvedeným v častí "Informácie o zmluve" menf a upravuje
v rozsahu a spôspbom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"), Ostatné ustanovenia Zmluvy_ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuíé zostávajúv píaťnosti
Dátum úŕinnosti zmeny volacieho programu:1.1.2013 0:ob^bl
Zúétovacie obdobie a frekvencia fakturácie

^Ítľ.vf?:i^b??^T.I?lf^ľ^^^/TíY^^Ú^O-^eh?,o^dobiaJ-eodp^éhf)doposlednéh0^^^^ Prípadnúzmenutn/ania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred.
frekvencia fatíurácie Jednomesacná

Spôsob fakturácte
Elektronická faktúra vo formáte (EF PDF)sprístupnena na Internetovej stránke Podniku
,jís^ik^^sf>?^^T^y^tiv.^iťľ:d^ľT-s^lj'inŕ_^ky ?nje-ra^tú^.v.e^^
zároveň súhlas s pos(<ytovaním EleMronickej faktúry spristupnenfm na Internelovej stránke Podniku.

Doba viazanosti

Doba viazanosti začlna plynúť odo dňa začatia poskytovania Sluzby, ak nie je v Cenníku alebo prislušnom Cenovom výmere uvedené inak.
^f^^^^^^L^ä^unrí^^-^l ^^7ľ^ileh^^lv^sJt^^, ^ ^^
ľ-í??,n.i^u_z_m^vnú.p-okutLJ_p^e.pr'^.ILI^n,Ll^LI?bľa.dobu,v',azanosti.vo.vyške ľ?dra Pod'"nienok zverejnených Podnikom v Cenníku alebo podfa podmienok v
prisluénom Cenovom výmere, gk sú Účastnikovi posKytované služby na základe tohto Dodatku za zvý'hodnených podmienok podľa príslušnej akcie,
Akcia

Podniksazaväzujeposkytovat'službyOĎastníkovizazvyhodnenychpodmie^^ zaPQd'r}lenokz've[eÍn^'^Po^o^
ľ^?c^k^.anT_da,nel_ak_<:?ie ^p_r!,s1-uän?m_9e.n?vom vymere- ktorvtvorí súčasť tohto Dodatku. Podmienky danej akcíe sú zäroveň bližšie špec'itikované v Ôasti
tohto Dodatku oznaéenej ako "Podmienky akcie".

TP - Právnické osoby a podnitoteiia
Zmena volacieho programu

TP - Biznis Uni 50 - základný poplatok . Používanie
elefónne číslo: 0554664416

Parametre produktu: Typ inštalácie nová

Kobjednávkeč.;1-YJJM7K zz
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Kategória línky TP Biznis Uni us

Špedálne programy - Biznis Uni žiadny
TP Biznis .21'ava na mesačný pauéál na 15/27/39 mesiacov-viazanosť 12/24/36 mes.
Telefónne čislo: 0554664416

Parametre produktu: Viazanosť 12/24/36 mesiacov 24 mesiacov

Trvanie zľavy v mes.15/27/39 27

Jeseň 2012 - Volací program TP Biznis Uni 50

TP - Biznis Uni - poplatok za volací bafík
Teletónne číslo; 05546G4416

Parametre produktu: Volact balfk TP Biznis Uni Biznis Unf 50

Ostatné ustanovenia

f

Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Úcastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v prislušných prävnych
predpisoch. Rozsah, ú el a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach (časť Zhromažďovanie a
používanie informácif o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže Úéastnfk zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Úcastník môže kedykoľvek Podniku
oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov Úcastnika udelenie súhlasu, môže Úéastník takýto súhlas
kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastnik môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informäcií o používani
údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo internetovej stránke Podnlku, ktoráju v budúcnosti nahradi.

Pokračovanie dokumentu na ďalšej strane

KobjednávkeČ.:1-YJJM7K zz
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Podmienky akcie

E^^^^Bsí?J^^a^^^^b^n]^f^^^li^^^l^r^i^ui^1^i^oi^^fJ^^^ji^^^^^
A)poskytnutie akciovej mesačnej ceny za použivanie
teiefónne) PríP°JkyTP1 vo volacom. prosrame Biznis Akfiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA pnstupu vo volacom programe
Bi'I^asnQ^N, ^iv1ý(Í^'eBp^il^l^bN)l^ŕ2^0 so zm[uvnoLI dobclu viazanosti Pre využívanie vybraného volacieho programu poŕas 12 mesiacov (ďalej len "doba
Volací Pro3ram.cenaPla1r1_äPočas_15 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platnä počas 15 mesiacov (s DPH)/mesíac; Splatnosť
Biznis Aktiv; 14,99 EUR ; 17,99 EUR ; vopred
Biznis Slovensko; 22,99 EUR ; 27,59 EUR; vopred
Biznis Um 50; 13.99 EUR ; 16,79 EUR ; vopred
BiznisUni 150; 19,99 EUR ; 23,98 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 100; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200: 27.99 EUR ; 33,59 EUR ; vopred
Tabuľkač.1

B)posky1nutie akdovej mesaénej ceny za pouzívanie
telefónnej prípojkyTPI voYolacom programe Biznis Aktiv Biznis Siovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Premíum alebo ISDN BRApristupuvo
volacom programe Biznis ISDN Unl 100, Biznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre využívanie vybraného volacieho programu počas 24 mesiacov
(cfalej len "doba víazanosti"), vo výške padra Tabuľky č. 2:
Vdací program; Cenaplatnä pocas 27 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná počas 27 mesiacov (s DPH}/mesiac; Splatnosť
BiznisAktiv; 12.99 EUR ; 15.59 EUR : vopred
Biznis Stovensto; 17,89 EUR ; 21,59 EUR ; vopred
Biznis Uni 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
Tabuľka Č.2

C)poskytnutie akciovej mesačnej ceny za použfvanie
telefónnej prípojky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznjs Premium alebo ISDN BRA prfstupu vo
volacom programe Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre využívanie vybraného volacieho programu poéas 36 mesiacov
(ďalej len "doba viazanosti"), vo výške podľa Tabuľky č. 3:
Volací program; Cenaplatná počas 39 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena piatná pocas 39 mesiacov (s DPH)/meslac; Spfalnosť
BiznisAktiv: 12,99EUR; 15,59 EUR ; vopred
Biznis Slovensko; 17,99 EUR ; 21,59 EUR ; vopred
Biznis Uni 50; 11,99 EUR; 14,39 EUR ; vopred
BiznisUni 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

Tabuľka 6.3

D) poskytnutie tívojnásobného počtu voľných minút v rámci voladeho programu a súčasne akdovej mesačnej ceny za použfvanie
tdefónnej prípojkyTPI vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150alebolSDN BRAprfstupu vo volacom programe Biznis ISDN Uni200
so zmluvnou dobou viazanosti využívania vybraného voladeho programu počas 24 mesiacov (ďafej ien "doba viazanosti"), vo výske podľa Tabuľky č, 4:
Vol. program; Akciový počet voľ. min.; Smery volaní zahrnuté vo voľných min.; Cena platná počas 27 mes, (bez DPH)/mes.; Cena platná počas 27 mes. (s
DPH)/mes.; Splatnosť
BiznisAktiv; 20D; mieslne, medzím., VolP (06x), volanla na 096x, medzin.volania 0. a 1. tarifné pásmo; 15,99 EUR ; 19,19 EUR ; vopred
BiznisUni 50; 100; miestne, medzím., VolP (06x), volania na OSSx, mobilné volania SR, medzin. volania O.a 1. tarifné pásmo; 14,89 EUR ; 17,87 EUR ; vopred
Biznis Uni 150; 300; miesíne, medzim., VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin, volania 0. a 1, tarifné pásrmo; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200, 400; miestne, medzim, VolP (06>;), votania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1. tarifné pásmo; 32,99 EUR ; 39,59 EUR ;
vopred
Tabuľka í.4

E) poskytnutie dvojnásobného počtu voľných mínút v rámci voladeho programu a súňasne akciovej mesaŕnej ceny za používanie
telefónnej prípojky TP1 vo voiacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA prfstupu vo volacom programe Biznis ISDN Un) 200
so zmluvnou dobou viazanosti využívania vybraného volacieho programu počas 36 mesiacov (cfalej len "doba víazaností"), vo výške podľa Tabulky č. 5:
Vol. program; Akciový počet voľ. min.; Smery volaní zahmuté vo voľných min.; Cena platná počas 39 mes. (bez DPH)/mes.; Cena platná počas 29 mes. (s
DPH)/mes.; Sptatnosť
BiznisAtíiv; 200; miestne, medzim., VolP (06x), volania na 096x, medzin.volania 0. a 1. tarifné pásmo; 15,99 EUR ; 19,19 EUR ; vopred
Biznis Uni 50; 100; miestne, medzim., VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania O.a 1, tarifné pásmo; 14,89 EUR ; 17,87 EUR ; vopred
Biznis Uni 150; 300; miestne, medzim., VolP (06x), volania na 09Sx, mobilné volania SR, medzin, volania O.a1. tarifné pásmo; 23,99 EUR ; 28,79 EUR ; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 400; miesfne, medzim. VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania 0. a 1, tarifné pásmo; 32,99 EUR ; 39,59 EUR;
vopred
Tabufkaé5

F) bezodplatné poskytnutie balíka Zvýhodnených volanf na jecfno vybrané mobilné čislo za akciovú cenu volaní vo výške 0,06 EUR bez DPH/0,072 EUR s DPH
za minútu na automaticky uskutofinené volania do verejných mobilných sietf národných operátorov po dobu 12, 24 alebo 36 mesiacov dojednanej doby
viazanosti, a to odo tíňa aktiväcie balíka Zvýhodnené volanie na jedno mobilné ííslo.

E) Baliček medzinárodných volaní Bíznis zahraniéie poskytóvaný počas 27 alebo 39 mesiacov
Balíček; Pačet voľných minút/mesiac; Cena (bez DPH)/ mesiac; Cena (s DPH]/mesiac
Biznis 2ahraničie; 1000 min do zahraničia; 3,39 EUR ; 4,79 EUR
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Tabuľka č.6
Akdové ceny podľa bodov A), B), C), D), E), F) budú poskytnuté pri splnení nasledujúcich podmienok:

1 .Akclové ceny a podmienky budú uplatnené na volacie programy Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 1 50, Biznis Premium a voiací program
BiznislSDN Uni 100, Biznis ÍSDN Uni 200, pokiaľ účastnik požiada o ich aktiváciu v obdobi od 1, decembra2012 do28. februára 2013 (vrátane).

2.Podmienkou poskytnutia akciovej mesačnej ceny podľa bodov A), B) alebo C) za používanie telefónnej pripojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu Je, že úcastnik
podá:
a)návrh Zmluvy o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejnej telefónnej s!užby (ďalej aj ako "VTS") vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis
Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis tSDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 alebo Biznis Premium,
b)alebo návrh Dodatku k Zmluve o poskytovanf verejných služieb na poskytovanie VTS vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50,
Biznis Uni 150, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 atebo Biznis Premium,
ktorým sa účaslník zmluvne zaviaže využívať VTS po dobu 12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa zriadenia (nové TP1 alebo ISDN 8RA prístupy) alebo odo dňa
účinnosti Dodafku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (existujúce TP1 alebo ISDN BRA prístupy).

S.Podmienkou poskytnutia dvojnásobného počtu voľných minút v rámci volacieho programu a súéasne akciovej mesaénej ceny podfa bodu D) alebo E) za
použivanie lelefónnej prípojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu je, že úéastník podá;
a) návrti Zmluvy o poskytovaní verejných siužieb na poskytovanie VTS vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 alebo Biznis !SDN Uni
200,
b) alebo návrh Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie VTS vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 alebo
Biznis ISDN Uni 200,
ktorým sa účastník zmluvne zaviaže využi'vať VTS po dobu 24 alebo 36 mesiacov odo dňa zriadenia (nové TP1 alebo ISDN BRA prístupy) alebo odo dňa
účinnosti Dodatku k Zmluve (existujúce TP1 alebo ISDN BRA pristupy).

4,BenefitakcÍovej mesačnej cenyza použlvanie telefónnej' prípojkyTPI alebo !SDN BRA pristupu bude uplatnený účastnikovi formou zľavy z fakturovanej sumy
za používanie telefónnej prípojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu v jednom z uvedených volacích programov počas 15, 27 alebo 39 mesiacoy odo dňa zriadenia
telefónnej prípqjky TP1 alebo ISDN BRA prístupu alebo úcinnosti Dodatku k Zmluve o poskytovani verejných služieb. Po uplynutí tejto doby bude cena za
používanie volacieho programu úétovanä podľa aktuálne platného Cenníka. V prípade, ak účastník počas trvania zmluvnej doby viazanosti zmení pôvodný volaci
program na program svyšším mesacným poplatkom, získa akciovú cenu mesačného poplatku za použíyanie telefónnej pripojkyTPI alebo ISDN BRA prístupu
podí'a podmienok nového volacieho programu podľa Tabuľky č, 1., Tabuľky č. 2, Tabuľky č. 3, Tabuľky Ď. 4 alebo Tabuľky ô. 5 tohto cenového výmeru, pričom
mu zostáva zachovaná pôvodná doba poskytovania benefitov a pôvodná doba viazanosti.

5.Benefit dvojnásobného počlu voľných minút v rámci volacieho programu bude uplatnený účastníkovi formou zľavy z fakturovanej sumy za hovorné vo
vybranom volacom programe počas 27 a!ebo 36 mesiacov odo dňa zriadenia telefónnej prípojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu alebo dňa úéinnosti Dodatku k
Zmluve o poskytovaní verejných služieb. Po uplynutí tejfo doby bude počet voľných minúl v rámci volacieho programu uplatňovaný podľa aktuálne ptatného
Cenníka. Ak účastník pocas trvania zmluvnej doby viazanosti zmení pôvodný volací program na program s vyššim mesaíným poplatkom, bude mu uplatnený
dvojnásobný počet minút podľa podmienok nového volacieho programu podľa Tabuľky ä. 4 alebo Tabuľky é. 5. V prfpade, že má účastník na Jednom mieste
poskytovania stužby (Adresát) viac teletónnych prípojok TP1 alebo ISDN BRAprístupov (1, j. viacero liniek) s rovnakým volacím programom, môže si aktivovať
volací program s benefítom podľa tohto cenového výmeru len pre všetky tieto linky súčasne.

6,Účastník nemôže počas doby viazanosti požiadať o zmenu benefitov (napr, pokiaľ využil benefit podľa bodu A), nemôže poéas doby viazanosti požiadať o
zmenu na benefít podľa bodu D).

7-Benefit Zvýhodnených volaní na jedno vybrané mobilné číslo za akciovú cenu voiani vo výške 0,06 EUR bez DPH/0,072 EUR s DPH za minútu na
aulomaticky uskutočnené volania do verejných mobilných sietí närodných operátorov môže využiť úäastník, ktorý sa zaviazal na vyuzívanie telefónnej prípojky
TP1 vovolacom programe BiznisAktiv, Biznls Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Premium a!ebo ISDN BRA prístupu vovolacom programe Biznis
ISDN Uni 100 alebo Biznis ISDN Uni 200 podľa podmienok tohto cenového výmeru. Beneffl Zvýhodnených volaní na jedno vybrané mobilné éíslo nie je možné
kombinovať s akciovými podmienkami podľa bodov D) a E) tohto cenového výmeru (dvojnásobný počet voľných minúí v rámci volacieho programu a súčasne
akciová mesačná cena). O aktiváciu balíka Zvýhodnené volanie na jedno vybrané mobilné čislo musí účastník požiadať v momente podania návrhu Zmluvy o
poskytovaní verejných služieb alebo Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb podľa podmienok tohto cenového výmeru. Ku každej telefónnej pripojke
TP1 alebo ISDN BRA prístupu (okrem DDI) je možnosť aktivovať j'eden balflt Zvýhodnených volani na jedno vybrané mobilné éíslo. ÚÍastník môže balík
Zvýhodnené volanie na jedno vybrané mobilné číslo kedykoľvek počas zmiuvnej doby viazanosti zmšiť, jeho opätovná aktivácia podľa podmienok tohto
cenového výmeru však nieje možná. Po uplynutí doby 12, 24 alebo 36 mesiacovodo dňa aktivácie bude mesaéný poplatokza použivanie balíka Zvýhodnené
volanienajednomobilnéĎíslo účtovaný podľa platného Cennfka. Akciová cena volani vovýäke 0,06 EUR bezDPH/0,072 EUR s DPH za minútu na automaticky
uskuto&nené volania do verejných mobilných sietí národných operätorov platí po dobu 12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa aktiváde balíka, Jednorazový poplatok
za každú zmenu vybraného mobilného éísla poéas 12, 24 alebo 36-mesačnej viazanostije 0,83 bezDPH/1,00 EUR s DPH.
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S.Batíéek Biznis zahraničie obsahuje voľné minúty pre automaticky uskutočnené medzinärodné volsnia do pevných a mobilných sietí krajín Tarifného pásma O a
1, Na balíček Bizniszahraniďe sa uplatňujezásada korektného využívania služby maximálne 1000 minútpre automaticky uskuločnenémedzinárodnévolaniado
pevných a mobilných sietí krajín Tarifného pásma O a 1 za mesiac, Pri prekroŕení hranice 1000 minútza mesiac budú medzinárodné voiania do pevných a
mobilnych sletí krajín Tar'ifného pásma O a 1 spoplatnené podľa aktuálne platného Cenníka. O aktiváciu balfka Biznis zahraniéie za podmienok podľa tohto
cenového výmeru môže ÚČastník pažiadať len v momente podania nävrhu Zmluvy alebo Dodatku k Zmluve podľa podmienok tohto cenového výmeru, Ku každej
telefónnsj prípojke TP1 je možnosť aktivovať jeden balík Biznis zahraničie,

9 Balíŕek Biznis zahraničie bude Účastníkovi poskytovaný po dobu 27 mesiacov odo dňa zriadenia TP1 s volacím programom Biznis Premium alebo po dobu 27
alebo 39 mesiacov od účinnosti Dodatku k Zniluve, tíorým existujúci Účastník VTS prostrecfnfctvom TP1 požiadal o aktiváciu programu Biznis Premium s
Baliôkom Biznis zahraničie. Účasfnik môže Balícek Biznis zahraničie kedykoľvek počas doby poskytovania zrušíť, opätovná aktivácia baliéka Bizni's zahraniÉie za
podmienok podľa tohto cenového výmeru nie je možná. Po uplynutí doby 27 alebo 39 mesiacov odo dňa aktiváde balíčka Biznis zahraniôie bude balíček Biznis
zahraní&ie zrušený.

lO.Pri telefonickom alebo elektronicŕ<om objednaní služieb definovaných v tomta cenovom výmere mä úéaslník nárok na akciové ceny a podmienky v prípade,
ak telefonickú slebo elektronickú objednávku uskutoční poôas úŕinnosti tohto cenového výmeru (urôujúci je dälum prijatia telefonickej alebo elektronickej
objednávky) a zároveň dorucí podpisané zmluvné dokumenty na Centrum služieb zákazníkom, resp. na predajné míesto najneskôr do troch týždňov od
ukončenia akcie (určujúci je dätum prijatia návrhov zmluvných dokumentov).
Ak si účastnlk telefonicky alebo eiektronicky objedná služby definované v tomto Cenovom výmere počas doby jeho účinnosti, ale podpfsané zmluvné dokumenty
nedorucí na Centrum služieb zákazníkom, resp. na predajné miesto do troch týždňov od ukončenia akcie, nevzniká mu nárok na ponúkané akciové ceny služieb
uvedené v tomto cenovom výmere,

11 .Úéastnik slräca nárok na využívanie telefónnej prípojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu za akciové ceny alebo akciových podmienok v zmysle tohto cenového
výmeru, ak počas doby viazanosti dôjde k nasledovným prípadom:
a) zmene voladeho programu na žíadosť Úcastníka,
b) prechodu z telefónnej prípojity TP1 na ISDN BRA pristup alebo naopak,
c) zmene v osobe účastnlka z právnickej osoby na fyzickú osobu - spotrebitefa pri volacích programoch k telefánnej pripojke TP1 .
Zmluvná pokuta pri prechode z telefónnej prípojky TP1 na ISDN BRA prístup alebo naopak podľa písm. b) a pri zmene v osobe účastníka z právnickej osoby na
fyzicl<ú osobu pri volacfch programoch k telefónnej prípojke TP1 podľa písm. c) sa neuplstní.

12,Na akciové ceny za použfvanie telefónnej pripojky TP1 alebo ISDN BRA prfstupu v zmysle tohto cenového výmem nemá nárok úéastník, ktorému pfynie doba
viazanosti na využivanie VTS na zäKlade iného cenového yýmem (s výnimkou tých účastníkov, ktorí majú menej ako 3 kalendáme mesiace pred uplynutím
pôvodnej doby viazanosti podľa iného cenového výmeru). Účastník, ktorému plynie doba viazanosti na zäklade cenového výmeru, ktorým boia definovaná
akciovä cena za zriadenie, preloženie, premiestnenie telefónnej prfpojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu alebo zriadenie lokálnej prenositernosti čísla pri preložení
telefónnej pnpojkyTPI alebo ISDN BRApristupu, môževyužiťakciovécenyzapoužívanietelefónnej prípojkyTPI alebo ISDN BRA prlstupu podľa tohto
cenového výmeru, Účastník, ktorému piynie zmluvná viazanosť na zákiade cenového výmeru, ktorým bola definovaná akciová cena koncového telefónneho
zariadenia (okrem akciovej ceny GPS Mio Moov 200 CEU) môže využiť benefity podľa tohto cenového výmeru.

13,Akciové ceny za použfvanie ISDN BRA prístupu v zmysle tohto cenového výmeru možu využiť aj fyzické osoby - nepodnikatelia.

14,Ai< účastmk využii akciové benefity v zmys!e tohto cenového výmeru, zaväzuje sa nepretržrte využívať VTS prostrednfcti/om TP1 alebo ISDN BRA príslupu so
zvoleným volacím progrsmom počas dohodnutej doby viazanosti; v tejto súvislosti sa zaväzuje najmä neuskutoôniť žiadny taký úkon, ktorý by smeroval k
ukoróeniu Zmluvy pred uplynutim dohodnutej doby viazanosti a zároveň nedopustiť sa takého konania, na základe ktorého by vzniklo právo Podniku ukončiť
Zmluvu pred uplynutím dohodnutej doby viazanosti, V pripade, že Účaslník porušf záväzok neprelržite využivať VTS vo zvoienom voliteľnom volacom programe
počas 12, 24 alebo 38-mesaénej doby viazanosti, a to najmä, ale nielen tým, že'
a)r uskutoéní taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy pred uplynutim doby viazanosti alebo
b)n požiada o prechod na volaci program s nižším mesačným poplatkom ako voliteľný volací program pôvodne zriadený na základe Zmluvy alebo Dodatku a
takýto program mu bude po dohode s Podnikom aktivovaný alebo
c)! svojím konaním, resp, opomenutím spôsobí dôvod, pre ktory Je Podník oprávnený oc! Zmluvy odstúpiť alebo Ju vypovedať,
Je Podnik oprávnený vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu v zävislosli od voiacieho programu vo výäke podľa Tabuľky č, 6:

Volací program; Zmluvná pokuta v prípade porušenia podmienok podľa bodu A) (DPH sa neuplatňuje);
Biznis Aktiv. Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Slovensko. Biznis ISDN Uni 100, Biznis !SDN Uni 200: 100,00 EUR

Volací program; Zmtuvná pokuta v prípade pomšenia podmienok podľa bodu B), C) D) alebo E) (DPH sa neuptatňuje)
Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Slovensko, Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200: 150,00 EUR

Volaci program; Zmluvná pokuta (DPH sa neuplatňuje)
Biznis Premium; 0,01 EUR
Tabuľka é.6

/

Cenový výmerô. 91359/2012 naäobúda platnosť a úcinnosťdňom 1, decembra 2012 ajeho účinnosť koncídňa 28. februára 2012 (vrátane). Účastník zároveň
svojim podpisom pofvrdzuje, že súhtasf s podmienkami uvedenými v prfslušnom Cenovom výmere.

Miesto: T^/^/C^ č Miesto. Zilina Kócf predajcu VT048

Dátum7 ĎätumäkceptacíenavŕhLi 7.122012 Menó pŕédäjcuŤrenóänsky Martin^^7~z^?Z
'Ci Menôpŕäcch/níkäSÍÍvíaRabura) ĎaTurrTpreízätia 4 M 2012F ^,

^iŕ: Tel číslo 0800123500
.*

f* * .f* ^ ť

^ f

^bdpis (a pečiatka) Úéastníka
resp. splnomocnenej osoby alebď Ai podpis a pečíatka Podniku/zástupcu Podniku podpis a pečiafka predajcu / zástupcu Podnikufl
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