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Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb balík stužieb Kód objednávky; 1.17796276949
Kód účastníka: 1002256700 t
Kód adresáta; 1002256704 o
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uíavretávzmyslezákona 6.351/2011 Z.z. o elektronických komunikácíäch (ďalej len ,dodatok" alebo "Dodatok k Zmluve o balíku"}
PODNIK

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
SÍdio / adresa: Bajkalská 28,817 62 Bratislava
Zapísaný: Obchodný register Okresneho súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
ICO: 35 763 469 DIC: 2020273893 15 pre DPH: SK2020273893
Zastúpený: Sifvía Haburaj Kód predajcu: | BO VSE TL_23172 Kód tlačiva: 841

<.

(ďalej len "Podnik") a
> tf f * r *

ÚCASTNIK - PRAVNICKA OSOBA/FYZICKA OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno / Obec Poproč, školská 2/632,04424 Poproc
Sidlo^podnikania:
Register, člslo zápisu
podnikatera:
E-mail: sekretariat@poproc.sk Telefón: 0908313375
tCO; 00324639 DIC: IC pre DPH:

/

(ďatej len 'Účastnik"
r f * f f f

STATUTÁRNY ORGAN / ZÄKONNY ZÄSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvjsko; PopročObecnyUrad
Ulica; Súpisné číslo: Orientačné čislo:
Obec: PSČ:
Telefón: C.OP / Pasu:

f

ADRESÄT - adresa zasielania písomných listín
Fitul/Meno/Priezvisko: Obec Poproč
Adresa zasielania: Skolská 2/632, 04424 Poproč
Spôsob fakturácie: Elektronická fáktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na intemitovej stránke Podniku

Pozadujem doruéovanie EF PDF do e-mailu sekretariat@poproc.sk
TABUĽKAČ.1

BALfK 1P - AKCIA: INT => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Názov služby: Magio Internef
Císlozmluvy: 2030416157 Adresa umiestnenia: Kullúrna 1/651,04424 Poproč
Identifikácia prístupu: 0007060262
Typ pripojenia: Metalická technológia
Program sluzby: Magio Internet M - ADSL Aktivácia

Magio Internet Security
e-mail adresa pre Magio Intemet Security: oaipoproc@ke.telecom.sk
Pevná IP adresa mesaéne 1

DSL W)FI VoiP Router- predaj
Císlozmluvy: 9911775966 Kontaktná osoba: Poproč Obecny Urad Telefón; 0908313375

Adresa doručenia: Skolská 2/632,04424 Poproc
Názov Platnosť ceny CenasDPH Splatnosť
Balik Magio InternetM Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 10,00   mesačne/vopred
ZákladprevýpocetZP-Balik Zmluvnä pokuta za porusenie záväzku viazanosti 180,00   jednorezovo *
DSL VVIFI VoiP Router - predaj k INT 9,90   jednorazovo/v hotovosti pri

doručení
Zákiad ore vÝpočet ZP - DSL WIFjyo!P Router Zmluvná pokuta za porušenie záväzku_viazanosti 24 ť lednorazovo^
Na potožky označené * sa neuplatňuje DPH
i) Akdochá(fzana zaldade_tohto Dodatku k zmene^ro9ramu SJUŽby>bude l?e^stf!jt?" p<?.3kytovan1? za.cenu uvedenúv Taburke i, 1 Doba viazanosti, aftjepre túto Stužbu dohodnutä, nie je týmto

Dodatkom dotknutá a plynie naďatej bez zmeny. V takomto prípade bude Pocinik účtovaf cenu v závislostí od toho, v ktorom mamente doby viazanosti sa účastnik nachádza,
2) ZUČTOVACIE OBDOBIE jejednomesačné Trvanie zúctovacieho obdobia je od pivého da posledného dňa kalendámeho mesiaca. Pripadnú zmenu trvania zúctavacieho obdobia Podnik oznämi

Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fatíurácie je jednomesacná.
Služba Internet:

1) PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET
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2) PodnikaÚčastníkuzatváraJúvoYzfahuktejtoSlužbeDodatok, ktorímsaZmluvaoposkytovan^verejnŕchslužiebpreslužbu identifikovanilvtabufkeS, 1 ako identiflkácia prístupu (ďalej len
.Zmluva") menl a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku k Zmfuve o balíku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorä nle sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú
v platnosti baz zmsny.

3) PODMIENKYAKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET
LBastníkmá prävo jedsnkTát bezplatne počas pryých 6 mesiacoy od zafiatla pMkytovania Sluíby na precŕtod na nižši program služby, Inak je tento prechod spoplatnený poplatkom 9,99a

EursDPH. Preuräenie nlžSleho Programu sluäby, JB roizhadujúce poradie uríené v nasledujúcom plsmene tohto bodu, Zmena Programu služby v zmysle tolTto plsm. namá vplyvna
plynutie doby viazanosti.

^ ^^nMver\^^^opľt^SUI^IUŽ^^,U^MÚa^fonans^mlép^ Mpa"^mn^^roa^
IntemetXL-Optlk,

^ ,ČEls_t?ik'^ll-u?yrel'm.^to.-z.mtuvy..l:líéy?. na^u lwcového zanadenia vzmysle tabufky č. 1 za akciovú cenu podľa tabulky 6. 1. Ak sa Úŕastnlk dopusti PoruSenia zmluvnéto
záväzku viazanostije Podnik oprávnerrŕ vyiičtovaf Účastníkovi aj zmluvnú pokutu, stanovenú vtabuľke č. 1 pre Koncavé zariadenie.

S ciefom zabezpeäť nadna a bazpeéné ftjngoyanie ÚSastníkavi poskytovaných Skižísb udeľuje Účastnik Podniku súhlas, aby Podnik vykonával v potrebnom rozsahu vzdiatenú sprävu vyššfe
Špecifikovaného koncového zariadenia (KZ). Vzdialena sprävaje, Že v pripade potrebyje Podnik opróvnený (i) upravovaf alebo menffnastaveniaKZtak, aby bola zabezpeĎenáfunkčnósťa

^^^^li^^^^^rä^l^^^á^^J^^a^e^ival^a^n7l^ró^Lltí^^ci^m^
l-IĎastníkovi alebo KZ. Účastnfk berie na vBdomie a súhlas' s tým, ze pocas paskytovania Slitiieb prostrednictvom KZ (i) nebude bez predchädzajúcej výzvy alebo predchädzajúoeho výslovného
súhlasu Podniku meniť také nastavenia K2, ktoró môžu mať dopad na funk&iosť a bezpeänoaťSlužrebposkytovaných'Úéastnikovi prostredn'ctvom KŽ, 'a (ii) nastavenia tohto KZ, ktoiých zmena
m6ž8 mať dopad na funkônosf a bezpeônosf Služieb poskytovaných ÚČastníkavi Podnikom, môžu byf ÚÍastníkovi nedostupné,

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Ppdnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmtenok uvedenýchvo Vägobecných podmlenkach a prisluäných právnych predplsoch, Rozsah, ú6ela

podmienky spracúya'ila údajov o Lléastníkovi sú bližSie äpeciflkované vo yšeobecných podmienkach (časť Zliromaždbvanle a použlvanle infonnócil a ÚiastnÍkoch), V prlpadoch, kcte mĎže
!:!^as!r'sít.zElr^dzi,ť' a,ty.sa.Jeh?,úd.alj?-?íl?ly?li.ľa-l'ľ'té ?če.^' ^isa.stnl,k mô?8 todyl<oľvek Podniku oznámFt, že sj neíelá takéto pouílvanlejeto údajov. Akje podfnl'enkou spracúvania údajov
Účastnika udetenie súhlasu, máže Účastnlk takýto súhlas kedykorvekodvolaf, v pripade, Žeho udeľ. Účastník môže Podnikkadykofvek poiía'dafo informáclu^ ako sajeho údaje používajú, Viac
tnformácll o použlvanl údajov moíno nájsf na www.telekom,sl( alebo na intemetovej stränKB Podnlku, ktorá ju v budúcnosti nahradl

;

2) Ak Ú6astn!l< pred dŕiom technlckéhozriadenia svajifn konaním alabo neännosťou zmari zriadenie zmluvne dohodnutsj Služby zaväzujs sa zaplatiť Podniku náklady vznfknuté v súvislostl so
zriadenfm Službyvo výšiie 100 Eur (DPH sa neuplatňuje),

3] Zmluvné sirany sa dohodli, že y prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty ŕsPodnlk oprävnený ktorúkoh/ek z koneäných den sluíieb Podniku upraviť taft, ža k základu dans (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej todnaty aktuálnu v Íase vzniku daňovej povtnnostl Podnlku.

4) zmluva sa uzahära na dobu neurältú. Zmluvu je možne meniť niektoiým zo spOfiobov dohodnutych v tomto dodatku, Cennlku, Všeobecných podmienhach alebo Osobitn^h podmlenkach. Tento
dodatok nadobúda pfatnosf a úcinnosf dňom jeho podpisania zmluvnými stranami.

5) yyhlasujem,že som Ba oboznämils obsatum tahtoDodaUtU kZmluveobEili(cĽ,akoaj3oVfieobecnýmipodmienkamipreposkytovanievereJných6lužiebprostredn[ctvompBvnejsf9tePodnlku
^aJ!iJGľjlY?^ľé,.^.^n^.??.^LľdmÍe^m.', p^.p?S^^Le, 3J^ieb. Telev!^\os^^^^
podmienkami^areposkytOTanieHlaso^sluztebv^slostlcdtoho^
p^!nLi^kl^?-d-^^G"o-s,?b?é-J?o?m^.n^ ^.an^.J^LdnÍko,m..a UPT^ÚCe..podm.i.9(1i<y p^, Poskytovani8 služieb poskytovaných na zäklade tohto Dodatku kZmluve o baliku ((falej len
.Osobŕtné podmlenkf) a Csnnfkom pre poskytovanie služieb Podnjku, vrätane Akcuvého cenníka (ďalej len "Cennik"), ktoró sa ako neoddeliteftié súčasti tohto Dodatku k Zmluvs o baliku
zaväzujem dodržiavaí. Svojim pod[ásom potvrd2u}em (i) preTtie VSeobecných podmienok, Osobitnýďi podmienok a Cenníka, (ii) že sf záväzne objednávam vtohto Dodatku k Zmluvs o ballku
KS'ľJlS' !'?Jlsl,ZSS Sl\^LS.P^^LPO^.S ÄT-^ fJd?.t?..D^^U"kÍ^e- ?-^lľ^h!El!UJ?S-^ ^^' ofi?.ZI?á?"a"tpsdniko.ľ'ž?. Ell??uálne
inlbrmácie o platn^cenách za Služby js možné zfekať vaktuálnom Cenniku dostupnom na www.telekom.sk atebo jnej intametovej'stfánke Podniku, ktoré ju v'budúcnostl nahradí ana
predajných miestach Podniku.

8^ ^i^^lfit^^n^^^^ľ^^^ktíln^^^ľ7^^i^^r^^^í^'ijLto^!^i^^np^^^
?^.ale?CL?.?,skl/t?^nisll?i?b>na,-zákla.d.B-,zm-luvyu^^-^.di^ľ atet?° zmluvY uzawet8i "?irľ,? Prcvádzkovych prlssarov pradäivajúcsho (dfalsj lep ^oOS') apoldaľ bol tBnto Dodato'k
k z^^ ^ ^^ ^^?8Jl^^^l^e^^^^^'S8už^^km^^,víi3í^^t^d^^^uhtt^^a^^nz^^s^^ ^ S^E^
kZmluve o tialfku uzstvoril Účastník zmluvu o nájme KZ atebp (túpnu zmkjyu ku KZ. Za súčasné uzatvotBnÍezmluvyonájme alebo kúpe KZ sa považuje, aj katf sú ustanovenla upravujúce nájom
atebo kúpu KZ_obsahom mhto Dodatku kZmtuveo ballku. Odstúpením od Dodatku kZmluve o ballku sa Dodatok kZmluve o baKku zmSuje ako celok, vrätanB JBJ Jednotllvýcti Ďastí.'ktorÝmÍ sú
Zmluvy atebo Dodatky a to od poäatku, prifiom ÚĎastník je pavinný na vlastné näklady, najneskôr v lehote 14 dnf odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o balíku vrátiť Podniku akékolvek hnuteľné
v8ci,ktorému boliodovzdanévsúvisk)sti8plnen[mtohtoDodatkukZm[uv9obaliku.PodnikJepovinnýnajnesk()fvlehote14dniadodfladoru6enlaodstúpeniaodDodaU(uf(Zmluveoba[íku
vrätiť Očastníkovi väetky finanéné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdižal v súvlslosti s phenim tohto Dodatku k Zmluve o balfku,

7) ucastník podpisom tohto Dodatítu k Zmluve o ballku súhlaslso začatím poskytovanla služby aj pred uplynutfm lehoty na odstúpenle -14 dnl a to podplaom tohto Dodatku k Zmluve
o baHltuaiebo znaden(m POS[edl1eJsluíby' a^_JB."l^tÍ3ráJ?' sl,uiiie^.i!ri^var1^ a,k ^,18 le dohodnute jnak, Podnlk má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenfa
do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nia je dotknuté právo úéastníka odstúptť v Ishote 14 dní v zmysle tohfo bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom k Žmluve o balfku
odovzdal Úéastnfkovl aj Infonnáclu v zmysle § 3 ZoOS.
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