
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-498/2019
č. záznamu: 498/2019- 001

Zápis v spise
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
11.10.2019 na webovom sídle obce Poproc:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcÚ-I-498/2019

uzatvorenú: 10.10.2019

účinnúod: 12.10.2019

zmluvné strany:

1./ObecPoproČ
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpená: Silviou Haburaj

Predmet zmluvy:

predÍženie poskytovaných služieb na adrese Poproč, Kultúma 1

VPoproči, dňa 11.10.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



.T 1 .

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík Kód objednávky: 1-708625731398
služieb Kód účastníka: 1002256700 ~<1
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u
t
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B
uzavrelá v zmysie zákona č. 351/2011 2.2. o elektronických komunikáciách
(dalej ten ,dodatok", "Dodatok k Zmluve o ba!fku" alebo .Dohoda') medzi:
PODNIK

Slovak Telekom, a.s. Bajka!ska 2SL. L62Bratis!ava' zapísanýiobchodny re9ister Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vlozkac,slo2081/B, IČO: 35 763 469-DIC: 2020273893: ÍC D7aDPH"sk2020^3893

ód predajcu: ľelesales VSE Supp_42257< Kód tlačiva: 841
Zastúpený: Silvia Haburaj
(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNIK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEII

Obchodné meno Obec Poproč, Školská 632/2, 04424 Poproč
Sídlo podnikanja:
Register, číslo zápisu
podníkatera:
Kontaktný e-mail: ocupoproc@ke.telecom.sk Kontaktné tel.č 0907950728
ICO: 00324639 IC pre DPH:
(ďalej len "Účastnfk")
STATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA

itul/Meno/Priezvisko: Iveta Komorová Hiľovská
Ulica; Súpísné Číslo: Orientačné čfsio
Obec: PSČ*

relefón: C.OP/Pasi
*

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
itul/Meno/Priezvisko: Obec Poproc

Adresa zasielania: oproč, 04424 Poproč
Spôsob fakturácie: Etektronlcka ?_ktúravoformatepDF/EF PDF) sprístupnená na internetovej stränke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu sekretariat@poproc.sk
Zúétovacie obdobie: Mesaéne od l.dňa v mesiacl do posledného dňa v mesiaci
FABUĽKA č.1

BALÍK 2P - AKCIA: INT + TP => DOBAVIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktívácia
Císlo zmluvy: Kontaktná osoba: Iveta Komorová Hifovská Telefón: 09079507289922866791

Adresa doručenia: Školská 632/2, 04424 Poproč
Názoy služby: Vér^ná tetefónna služba
Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia: Kultúrna 651/1, 04424 Poproč9913194000
Felefónne číslo: 0554664497

Program služby: Biznis linka L Aktivácia
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Názov služby: MaRlo Intemet
Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia: Kultúrna 651/1, 04424 Poproč9913193999

Identlfikácla pristupu: 0018074470
Fyp pripojenia: Optická technológia - GPON
Program služby: Magio Intemet XL - Optik GPON
Pevná IP adresa mesaéne 1
HAG/ONT WIFI Aktfvácia
Qptik WiFi router - predaj
Dátum: 04.10.2019

KZ-ON1

Dátum: 04.10.2019
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Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
BalíkMagío InternetXL, Biznis linka L Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 50,59 EUR mesačne/vopred
Baiičková zľava Zľava platná počas 1. - 30. mesiaca 10,00 EUR mesačne/vopred
ZFava viac za menej Zfava platná počas 1. - 3. mesíaca 5,00 EUR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za pomšenie záväzku 240,00 EUR* jednorazovo

viazanosti

Základ pre výpočet ZP - Služba Zmiuvná pokuta za pomšenie záväzku 120,00 EUR* jednorazovo
viazanosti

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

1) Ak je v Tabufke č 1 pre Sluzbu k položke ''Program služby" uvedená informácia "Aktivácia", dochádza na zá(<lade tohto Dodalku k zmene prugramu danej
Služby, Účastníkovi je zvolený program Služby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1, doba viazanosti, ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je týmto
Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa Úôastnik nachádza.

^^St^a^oiť[^lňo^pJi^uaró^tv^?a^ltľD^ ^^^Ll^c^t^i^liez^1ia^^^^hteJtt^it^^Í'(^d^ ^^^vp^n^^ ^T^^^n^^^^. ^^^^2)

môže byť v tejlo Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie aleao iiým oznáŕenim zodpovedajúcim
povahe zariaderia.Prevzatiezariadenia ÚČastnikom a uhradenie kúpnej ceny poh/rdzujú Podnik a Účaslnikom podpísom tejta Dohody, ak nieje pre konkrétne
zanadenie v tejto Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený Jný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny
zariadenia. Pri úhrade ceny zariadenia na splátky Účaslník uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdani zariadenia, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako
12   alebo na základe vyslavenej faktúry, ak je výška akontácie najviac 12  , ak nie je v fejto Dohoáe pre konkrétne zanadenie uvedené inak. Ak sa má
konKrétne zariacenie v zmysle uslancvení tejlo Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúdch jeho predaj doručif, doručenie je vykonané
na adresu pre zasielanie písomných listin v praoovných dňoch medzi 7:00 až 19:00 had., ak sa zmluvne stranynedohodnú v konkrétnom prípade inak. Äk dôjde
k zániku tejto Dohody, resp. Dohody v časti týkajúcej Služby, v súvislosti s ktorou Podnik predal Úcastníkovi zariadenie so zľavou, z dôvodu nemožnosti
zriadenia pripojenia k sieti, dôj'de zároveň aj k zániku Dohody v éasti týkajúcej sa prerfaja zariadenia.

3) Predn-'etom lohto Dodatku k Zmluve a baliku je poskytovanie Služieb v rámci Balíka. Obsahom Balika je Úcastnikom vybraná kombinácia Jednej, dvcch alebo
troch Služiôb kiorymj sú Hlasové služby, Služby Telev;zie a S:užby Internetového príslupu. Dadatok kZmluve o ballku preto obsahuje jednotlivé Zmluvy
o poskytovarí verejných služieb va vzťahu klým Službám v Baľku, ktoré eéle neboli pred uzavretim lejlo Zmluvy o bal;ku zriadené "(cfalej len "Zmluva")
aDodalky kZmluyám vo vzťahuktym Sluzbám vBalíku, ktoré už boli zriadené a poskytovani pred uzauretím tohto Dodalku kZmluve o baliku (ďalej len
"Dodatok") JednotliveZmluvykSlužbámvBalikusúpačastn/ania tohto Dodatku kZmluve o baliku vzájomne závisié, atedazánikjednejzoZmlúvspôsobuje
zanik ostatných ZmlúvobsiahnutýchvDodalkukZmlĽve o balíku, ak sa zmluvné slrany nedohodnú inak. Zaveaenie novej Služby, zmena podmienok Služby
alebo Balfka alebo zrušenie ktorejkDFvek zo Služieb v Ballku počas trvania tohto Dodatku k Zmluve o baliku, podlieha dohode znluvných strán.

4) Ak Je súŕasťou Dodatku k Zmluve o balíku Služba, ktorá este rebola zriadená, Podnik zriadi danú Službu za podmienok dohodnutých v časti "Podmienky pre
poskytovanie Sluzb/1. Podmienky poskytovania Balika podľa tohto Dodatku kZmluve o balíku sa začnú uplatňovať až dŕiorr skuločného zriadenia poslednej
takejto Služby, prlpadne odovzdaním posledného koncového zariadenia (ďalej "KZ"}, ktorého odovzdanie je podľa labufky č. 1 tiež predmetom tohto Dodatku
kZmluve o ballkLi; rozhodujúca je skulocnosť, tíora nastane ako posledná, V pripade technickej neuskulocr'ilernosti zriadenia nieklorej zo Služieb zaniká tenlo
DodatokkZmluveobaliku oznámenímPodniku Účastníkavi ako celok vrátaneječastí, ktorými sújednollivéZmluvy a!ebo Dodatky; ÚČaslnik je v takom prípade
povinny bezodkladne yrátiť Podniku K2, ak už došlo kjeho prevzatiu. Ak sú súčasťou Dodatku kZmluve o ballku iba také Služby, ktoré už boli väase jej
uzavretia zriadené azároveň vtabuľke č. 1 nie je dohodnuté dodanie žiadneha KZ, podmienky poskytovania Balika podľa tohto Dodatku kZmluve o baliku sa
začnú uplatňovaľ dňom jej uzavretia. Deň, Morý je v zmysle tohla bodu rozhodujúci pre začatie uplalňovania podmienok Balika podfa tohto Dodatku k Zmluve o
baliku sa uvädza ďalej ako "Rozhodný deň".
Obsah Balikajeuréeny parametrami Ľvedenými v tabulke c. 1 tohto Dodatku k Zmluve o baliku. Podmienky poskytovania Služieb padľa Úcastníkom vybraných
parametrov Balfka sa riadia Akc;ovým cenníkom pre poskytovanie Služieb Pevnej siete, ktorý tvorí súčasť Cennika (ďalej len ^kc'ový cennik").

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU SLUŽIEB V RÄMCI BALlKA:

1) Podnik poskytuje Účaslníkovi Služby zahmuté v Baliku vo zvolenom programe v zmysle Tabufky č. 1 a za DDakciovéeny s Baľčkovou zľavou až od Rozhodného
dňa a to az do uplynutia 30. mesiaca od Rozhodného dňa. Po uplynutí 30. mesiaca bude Účaslníkovi poskyíovaný Balik'za cenu bez viazanosti platnú pre tento
Balik podra platného Cenníka. Podnik poskytuje Účaslnikovi Služby v Baliku za akciovú cenu v zmysla lejto Žmluvy za predpokladu súäasného využivania
Služieb na rovnakej adrese umieslnenia a za predpokladu plnenia podmienok podFa tejto Zmluvy počas celej doby viazariostf.

2) ZÚČTOyAOE OBDpBIE: Trvanie zuctovacieho obdobia je uvedené v tabufke s názvom "Adresát - adresa zasielania pisomných listin". Pripadnú zmenu Irvania
zúčtovacieho obdobia Podnikoznámi Úcastnikovi najmenej Jeden mesiacvopred. Frekvencia fakturáciejejecfnomesaéná.

3) Pod"ik a Účastnik uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služíeb pre službu identifikovanú v tabufke č. 1 ako
jdentifikácia prísíupu (ďalej )en"Zmluva") meni a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Ďodatku k Zmluve o balfku. Ostatné ustanovenia Zmluvy,
ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o baliku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

4) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBYINTERNET
a) Prechod na nižäi program Služby Intemet je spoplalnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V pripade využitjg ponuky na doôasné využivanie vysšieho

programu za cenu nižšieho
f

i^vakcii na 3 mesiace má Účastnik právo na prechod na nižäí program služby jedenkrät bezplalne počas prvých 6 mesiacov od zacatia poskytovania
Služby

ŕ

i])vakcii na 12 mesiacov má Účastníkprávo na prechod na nižší program službyjedenkrátbezplalnepoéasprvých 12 mesiacov od zaäatia poskytovania
Služby.

Pre urcenie nižäieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohto pism.
nemá vplyv na plynutie doby viazanosli.

b) Prestanovenie vyššieho_programu službyje určujúce nasledovné poradie, pričom pfsmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najvyšši program:
a) služba v programe služby M, b) služba v programe služby L, c) služba v programe služby XL.

r

5) podnil< 3 Účastník uzahfarajú vo vzťahu k Službe Verejná telefónna sluzba označenej v Tabuľke č. 1 Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných
služieb pre SiužbuVerejná telefónna služba s telsfónnym éíslom identifikovaným v tabufke č.1 (ďalej ien ^mluva") men! a upravuje v rozsahu a spôsobom
uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o baliku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o baiíku dotknute zostávajú v platnosti bez
zmeny.

6) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE
a) Prechod na nižäl program Služby Telefbnovanie je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prípade využitia ponuky na dočasné využlvanie vySšieho

programu za cenu nižšieho
r

i)v_akcii na 3 mesiace má Ú astnik právo na prechod na nižši program služby jedenkrät bezplatne poéas prvých 6 mssiacov od začatia poskytovania
Siužby
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ií)v akcii na 12 mesiacov mä Úéastník právo na prechod na nižši program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 12 mesiacov od zaéatia poskytovania
-';Služby. (D
~^1
-.^Pre uréenie nižsieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom pismene tohto bodu. Zmena Programu sljžby v zmysle tohto pism. -ŕ
o?nemá vplyv na plynuťe doby viazanosti. tO
u

b) Pre stanavenie vyššieha programu služby je Lľéujúce nasledovné poradie, pričom pismeno a) označuje najnižši pragram a písmeno c) najvyssi pragram: Ul
a) služba v programe služby M, b) služba v programe služby L, c) služba v programe služby XL.

~~4
7) Účastnik verejnej telefámej služby má právo zapisať sa do telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej slĽžby Padniku a na

Bspristupnenie svojich údajov poskytovaterom informačných siužieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: tdefónne cislo pr'delené
Úŕastnikovi na základe Zmluvy, adresa umiestnenia koncového bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v pripade fyzickej osoby - nepadnikateľa,
alebo abchadné meno v prípade fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, priôom tielo údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre úéely zverejnenia
v zozname úéastnikov a Jnformaônej službe. ÚčastnÍk, ktory je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so
zäkladným rozsaham údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekopom;ckej činnosti Účastníka v zozname a mformacnej sljžbe Podniku. V prípade
osobitnej dohody s Podnikom, môžu byť v zozname a Ínformaínej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Úéastnikom nad rámec tzv. základrého

f

rozsaj-'u podfa predchádzajúcej vety, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade žiadosti o zverejnenie údaj'ov zároveň Účastmk zäroveň berie 5
na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, upravujúcich
podmienky zverejňovania údajov účastnikov v telefónnom zozname a informaéných službách.

8} ZÄVAZOK VIAZANOST!: Účastnik sa zaväzuje, že počas doby vlazanosti určenej v TabuFke ŕ. 1 (ďalej len "doba viazanosti"), ktorá sa poéita od Rozhodného =
dňa: (J) zotrvá v zmluviom vzťahu s Podnikom vo vzťahu ku každej Službe poskytovanej podľa tejto Zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol
k ukonÉeniu jednoilivej Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (dfalej ten .záväzok viazanosti"), pričom porusenim záväzku =
viazanosti je (i) výpoveď Zmluvy Učastnikom, ak výpovedná lehola a'ebo iná osobitne dohodnulá lehola upiynie počas dojednanej doby viazanosti, (ii) žiadosť o ^
prenesenie telefónneho čisla k inému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukonéeniu Zmluvy o =
poskytovanj Hlasovej služby počas dojednanej doby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Úéaslnikom ani do 45 dní po jej splatnosť, na
základe ktorého vznikne Pcdniku právo na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len "Dorušenie záväzku viazanosti"). V prípade preruäenia poskytovania Služisb
Podniku, počas ktorého Padnik neúčtuje Cčaslníkovi pravidelné poplalky za Služby, na základe využítja präva Podniku prerušiť Oéaslnikovi poskytovanie
Služieb vyplývajúceho z Drislusných právnych predpisov alebo VSeobecných podmienok alebo na žiadosť Úcastnika v súlade so Všeobecnými podmienkami, sa
doba vazanosti automaticky predíž' o obdobie zodpovedajúce skutočnénu trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanosti neplyn:s.

9) ZMLĽIVNÄ POKUTA (ZP):
ť

a) Podnik a Účastnik sa dahodli, že porušenim záväzku viazanosti vznikne Podniku voči ÚfiastnÍkovi právo na zaplatenie vyúétovanej zmluvnej pokuty,
Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku poruäenia záväzku

t

viazanosti vzhľadcm na benefiíy, ktoré Podnik poskytol Účastnikovi na základe tejto Dohody. Benefitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za zriadsnie a Doskytovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb) podľa Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zľava z ceny zariadenia
podfa tabuíky č. 1, kíorá predstavuje rozdiel medzi neakciovau a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastnlkovi na základe tejto Dohody poskytnuté.

t

Benefity poskylnuté ÚSastnikovi na základe tejlo Dohody Ivoriace základ pre výpočel zmluvnej pokuty sú uvedené v labufke č. 1 a v časti "podmienky
akcie pre poskytovanie s:užb/', pripadne v Akciovom cenníku. Základom pre výpoňel zmluvnej pokuty v prípade porušenia záväzku viazanost: všelkých
Služieb v Balíku je súôet základu pre výpočet vo vzťahu k Baliku a základu pre výpoéet vo vzfahu k všetkým zariadeniam, ktoré boli Ú&astnÍkovÍ na
základe lejto Dohody poskytnuté a to vo výške uvedenej v labuľke č. 1. Základom pre výpoéet zmluvnej pokuty v pripade poruSenia zmluvného záväzku
viazanosti len vo vzťahu k nieklorej zo Služieb v Ballku je súčet základu pre výpočel vo vzťahu k tejto jednollivej Službe a tých zariadeni, ktoré boli
Úéastnikovi poskytnuté výluéne vo vzťahu k tejto Službe a to vo výške uvedenej v labufke c. 1. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia
špecifikovarého v TabuFke č. 2 tejto Dohody na základe osabitných podmienok lejto Dohody s oznaéenim "PREDAJ ZARIADENIA", v Základe pre výpočst
ZP nie je zohfadnená zľava z kúpnej ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v samostatnej časti tejto Dohody s označenim "PREDAJ
ZARIADENIA". Tento záklaa pre uréenie zmluvnej pokuty je v Dohode oznaäený aj ako "Základ pre výpočer.

b) Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypoäítaná podfa nižšie Lvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet poéas plynutia
doby víazanosti až do dňa ukonŕenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia zmluvného záväzku viazanosti:
Vyúétovaná suma zmluvnej pokuly = Základ pre výpooet ZP ~ (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počeí dni doby viazanasti * Základ pre výpočel
zmluvnej pokuty)

t

c) Zmluvná pokuta Je splainá vlehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastnikovi vyúctovaná. Uhradenlm zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok
viazanosti vo vzťahu ktej Službe alebo Službám, ku ktorým bola zmluvná pokula uhradená, preto Účastnlk zmluvnú pokutu za porušenie záväzku
viazanosti zaplati iba jedenkrät. Podnik je oprävnený požadovať náhradu Skody spôsobenej poruSením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bola
dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokula, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

10) Program poskytuje: a) rresačne 400 voľných minút, ktoré možno využiť na medzinárodné volania do vybraných krajin a medzinárodné volania ukončené v
mobilných sieťach zahraničných operälorov vo vybraných krajinách.
b) mesaéne vaľné valania na miestne a medzimestské automaticky uskutoénené volania v rámci verejnej telefónnej siete, volanía do verejných mobilných sietí
národných operátorov v každom type prevádzky,
Pre voFné volania do mobilných sietf národných operátorov sa uplatňujeZásadakorektnéhovyužívanJaslužby(cralejako^KVI')vrozsahu 1000 minút mesačne.
Každé volanie do mobilnej siete nad rämec uvedenej ZKV bude spoplatňovanéjednotnou sadzbou za minútu vo výške 0,075   bez DPH / 0,09   s DPH

11) Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výluŕne na úfiely, na ktoré boli ziskane. V pripade zmeny úäelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyíiada osobrtný súhlas. Viac informácií o použivaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje.

12) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoh/ek z konecných cien služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatn! sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuáfnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

13) Vo vzťahu k Službám, pri ktorých je v Tabuľke č. 1 k polažke "Názov služby" uvedené "Aktivácia" sa týmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú.
Dodatok vrátane zmlúv v ňom obsiahnutých je možné meniť niektorym zo spôsobov dohodnutých v tomto dodatku, Cennlku, VSepbBcných podmienkach alebo
Osobitných podmienkach. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami. Podnik a Účastnlk sa dohodli na určeni
dôvodov podstatnsj zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom éasti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku,
upravujúcej Zmenu Zmíuvy.

14) Pred vyhlásením tohto Dodatku mal Účastnfk možnosť oboznámiť sa s obsahom tohto Dodatku ako aj so Vseobecnými podmienkami pre poskytovanie
verejných služieb (v texte dokumentu aj ako "Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanis služieb Tetevízie, Osobitnými podmienkami
pre poskytovanie služieb Intemetového prfstupu alebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb vzávislosti od toho, ktoré Služby sú na

r

základe tohto Dodatku k Zmiuve o baliku Účastnikovi poskytované, tvoriace prílohu Vseobecných podmienok, prlpadne dalšie osobitné podmienky vydané
Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tohfo Dodatku k Zmluve o balíku (v texte dokumentu aj ako "Osobitné
podmienky") a Cennlkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cennika (v texte dokumentu aj ako .Cenník") a Cennfkom Podniku pre koncové
zariadenia (v texte dokumentu aj ako "Cenník KZ") a Obchodnými podmienkami pre predaj a nájom koncových zariadeni (v texte dokumentu aj ako "Obchodné

f

podmienky KZ") v pripade, ak na základe tejto Zmluvy bolo Úäastnlkovi predané KZ, alebo poskytnuté do bezplatného užívania, alebo do nájmu, ktoré obsahujú
aktuálne informácie o cenách služiab Podniku a ďalsích súvisiacich plneniach, a to na predajných miestach Podniku a na intemetovej stránke www.telekom.sk
(alebo inej stränke určenej Podnikom). Účastnik (i) sa zaväzuje dodržiavať a riadne a väas plniť svoje povinnosti v súlade so Zmluvou a uvedenými dokumentmi
a (ií) záväzne si objednávm v tomto Dodatku k Zmluve o balíku épecifikované Služby.

Kód objednávky: 1-708625731398
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