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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky:

Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1-796323012288
1010550700
1010550701

841

uzavretá v zmysle zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektroruckych kornurukacrácn a príslušných ustanovení zákona Č. 513'1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorštcf predpisov

(dalej len .Dcoatok" .Dodatok k Zmluve o banku" alebo .Dohoca") medzi.

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel

Sa, vložka čisto 20811B, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020~73893
Kód predajcu: Telesales VSE Rep 47273 I Kód tlačiva: 841

- Zastúpený: Silvia Haburaj
" . "(dalej len Podnik) a

ÚČASTNíK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno / Obec Bobrovník, Bobrovník 37, 03223 Liptovská Sielnica
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: obec@obecbobrovnik.sk I Kontaktné tel.č.: 10445597258
ICO: 00315125 IIC pre DPH I.
(ďalej len "Učastník")
STATUTARNY ORGAN / ZAKONNY ZASTUPCA / SPLNOMOCNENA OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: - Obec Bobrovnik
Ulica: I Súpisné číslo: I I Orientačné číslo: I
Obec: IPSC: I
Telefón: 0445597258 I C OPL !:_é=l_~lJ..: I Identity C<:ird - JA191985 -------------- -
ADRESAT - adresa zasielania písomnych listin
Tttul/Meno.Pnezvtsko: Obec Bobrovnik
Adresa zasielania: Bobrovník 83, 03223 Liptovská Srelnica
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu obec@obecbobrovnik.sk
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA Č 1 Mesačné poplatky
BALíK 1P - AKCIA: Biznis NET DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov ~;

Císlo zmluvy: Kontaktná osoba: - Obec Bobrovník Telefón: 0445597258
9931174152 Adresa doručenia: Bobrovník 83, 03223 Bobrovník
Magio GO Benefit bez viazanosti r 

Názov služby: Magio Internet
Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia: Bobrovník 83, 03223 Bobrovník
9912485399
Identifikácia prístupu: 0097839383 Deaxnva
Login Internet: gqoqyvsn34@dslbasic Deaktlvi
Názov služby: Magio Televizia cez internet Akt! •• ~
Identifikácia Magio GO: 1 EA5TQJJ9H Aktlv~,"
Program služby: Magio GO Benefit Aktlv2-
Poskytované k službe Aknva
Typ zriadenia: Samoinštalácia Aktlv' a
Názov služby: Biznis NET
Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia: Bobrovník 83, 03223 Bobrovník
9931174151
Login Internet: gqoqyvsn34@dslfirma AKtiV.
Identifikácia prístupu: 0097839383 AktiV.
Typ pripojenia: Metalická technológia Aktlv~

Kód objecnavky 1-796323012288
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Program služby: Biznis KlasikNET VDSL XL Akt Ve r

Doba viazanosti v mesiacoch: 24
Verejná dynamická IPv4 adresa Akt Ve

HAG/ONT WIFI Aktwč
OnNet Security Akt va.
KZ-HAG Akt V~

HAG/ONT Premium , ~
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Balík Biznis KlasikNET VDSL XL Akciová cena platná počas 1. - 24. mesiaca 23,90 EUR mesačne/vopred
Základ pre doúčtovanie ceny - Balík Doúčtovanie ceny za porušenie záväzku 180,00 EUR jednorazovo

viazanosti

PREDMET DODATKU
1) Ak je v Tabuľke č 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená Informácia "Aktivácia". dochádza na základe tohto Dodatku k zriadeniu danej Služby v

dohodnutom programe a Účastrukovi je zvoleny program Služby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke Č. 1. Doba viazanosti ak Je pre tuto Službu v Zmluve
o balíku už dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny a Podili k účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby
Viazanosti sa Učastník nachádza

2) Predmetom tohto Dodatku k Zmluve o banku je zahrnutie ďalšej elektronickej komunikačnej služby do Balíka a zmena podmienok poskytovania služieb v Balíku
za podmienok dohodnutých v tomto Dodatku k Zmluve o balfku Obsahom Balrka je Učastnlkom vybraná kombrnacra jednej dvoch alebo troch Služieb. ktorými
sú Hlasové služby, Služby Televlzre a Služby Internetového prlstupu Tento Dodatok k Zmluve o balíku sa považuje za Zmluvu o poskytovani verejných služieb
vo vztahu k tým Službam ktore ešte neboli pred uzavretirn tohto Dodatku k Zmluve o balíku znadené (ďalej len .Zrnluva") a Dodatky k Zmluvám vo vztahu k tým
Službám v Banku ktoré uz boli znadené (dalej len .Dodatok") Jeonotlive Zmluvy k Službám v Balíku sú počas trvarua Zmluvy o banku vzájomne závisle, a teda
zánik jednej zo Zmlúv spOsob uje záruk ostatných Zmlúv obsrarmutych V Dodatku k Zmluve o ballku ak sa zmluvné strany nedohodnú Inak Zahrnutie ďalŠej
Služby zmena podmienok exrstojúce, Služby a/alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkoľvek zo Služieb v Balíku počas trvania tejto Zmluvy o balíku podlieha
dohode zmluvnych stran

3) Na základe tohto dodatku dochádza k uzatvorernu novej Zmluvy o poskytovani verejných stužieb. ak sa Služba má na základe tohto dodatku učastnlkovi zrtadrt'
v zmysle dohodnuteho spôsobu znaoen.a (ďalej len .Zrnluva") alebo k uzavretiu osobitného Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ak sa Služba
nema nazáklade tohto dodatku Učastníkovi znadrť (ďalej len .. Dodatok ). Podmienky Balíka sa na poskytovanie tejto Jednotlivej Služby v zmysle tejto zmluvy
neuptatrna

4) ZMLUVA O VÝPOŽiČKE Táto časť Zmluvy tvori osobitnú Zmluvu o vypožičke KZ ktoru Účastník a Podrnk uzatvaraju v suvrslosn so Zmluvou o banku. Podnik
sa zaväzuje prenechat Učastrukovi (ako vypožičravaterovr) do bezplatného užlvama koncové zanaderue HAG/ONT (ďalej len .. KZ') a Účastntk sa zaväzuje
užívaľ KZ nadne a na dohodnutý účel, ktorým je využívanie služieb v rámci balíka spolu s doplnkovými službami podla Cenníka KZ bude Účastnikovi doručené
kunercm, prípadne poverenym pracovnikom Podniku Výpožička KZ nie je súčastou Služby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovani verejných služieb a
nac: sa Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zanaden: (ďalej len "Obchodné podmienky) pričom piati, že na Podlllk ako pož.čiavateľa KZ
sa vztahujú všetky práva a povinnosti ktoré sa v Obchodnych podmienkach vztanujú na Podnik ako prenajrnatela a na Učastnika ako vypožičravatera KZ sa
vzťahujú všetky prava a povmnostr, ktoré sa v Obchodných podmienkach pre predaj a nájom KZ vzťahujú na nájomcu s výnímkou tych ustanoveni, ktorých
upíatnerue je vzhľadom na platnu právnu upravu možné len na nájornnu zmluvu Obchodné podmienky tvona súčasť tejto Zmluvy o výpožičke.
Doba trvarua výpožičky je neurčrtá - natneskôr do ukončenia Zmluvy o Ballku V pnpade záruku Zmluvy o výpožičke je Učastník povinný vrant Podniku KZ v
nepoškodenom stave spolu s prislušenstvom, a to najneskôr v lehote 10 dni odo dna zániku Zmluvy o VÝPOžičke Účastruk je povinný v prípade straty alebo
poškodenia KZ alebo nevrátenia alebo vrátenia poškodeneho KZ v stanovenej lehote po ukončeni Zmluvy o vypožičke alebo počas trvania Zmluvy o výpožičke
na základe výzvy Podrnku zaplatit Podniku (jecnorazovo) zmluvnu pokutu 60.00 E (DPH sa neuplatňuje) Podmienky vrátenia KZ sú uvedené v Cernlku alebo
Ich Podnik oznámi Účastníkovi vo výzve na vráterue KZ.

SPOLOČNE USTANOVENtA K POSKYTOVANIU SLUŽIEB V RÁMCI BALíKA
1) Podnik poskytuje Účastníkovr Služby zahrnuté v Banku vo zvolenom programe v zmysle Taoulky č 1 a za akciové ceny až od Rozhodného dňa a to až do

uplynutia 24. mesiaca od Rozhodného dňa Po uplynutí 24 mesiaca bude Účastntkovi poskytovany Balík za cenu bez Viazanosti platnú pre tento Balík pocra
platného Cennika. Podnik poskytuje Účastntkovi Služby V Ballku za akciovu cenu v zmysle tejto Zmluvy za predpokladu sučasného využtvarua Služieb na
rovnakej adrese umiestnenia a za predpokladu plnenia podmienok podľa tejto Zmluvy počas celej doby viazanosti

2) ZUČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasietarua ptsornných listin" Prlpadnu zmenu trvania
zučtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkov. najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia takrursc.e je jednomesačná

3) Učastnik ma nárok na nájom koncového zanaoema HAG/ONT za cenu uvedenú v Tabuľke Č. 1. Ak ilie Je v Tabuľke č 1 uvedená žiadna cena, cena za nájom
HAG/ONT sa nevyberá.

4) Na základe tohto Dodatku sa znadujú tie Služby. pn ktorých je v Tabuľke č 1 k položke .Nazov služby- uvedené .Aktivacra" Spôsob znacerua takejto Služby je
uvedený v Tabuľke č 1 v položke _Typ znacerua". V pripade znacerua Služby sarnomštalacrou vykonáva ukony znaderua Služby Učastník v súlade s pokynmi v
Osobitných podmienkach V pnpade znaderua Služby technikom vykonáva úkony zriadenia Služby technik Podniku v rozsahu vymedzenom v Osobitných
podmienkach a Cenruku Cena za znacerue Služby je uvedená v Cenniku. Cena za zanademe Služby sarnomštalácrou je O E, ak je v Tabuľke Č. 1 dohodnutá
doba viazanosti 24 mesiacov

ZMENA SLUŽBY V BALíKU
Služba Biznis NET
1) PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY BIZNIS NET

Podnik a Učastnik uzatváraju vo vztahu < tejto Službe Zmluvu o poskytovan: verejnvch služieb Predmetom Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán
a) Závazok Pocruku znacrt pnpojerue k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v časti "Typ zriacerua" v Tabuľke Č. 1, ak je znacerne techrucky

uskutočnrterne V dohodnutom mieste umiestnenia <oncového bodu Siete, a to v lehote 30 dni odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnú na predlženl tejto lehoty (dohoda o predlžent tejto lehoty nemusi byt plsomná). Ak takéto znaderue nie je technicky uskutočniteľné, táto
Zmluva zaniká dňom doručerua oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Účastníkovr.

b) V pripade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnuti koncového
zanaderua (ďalej len _KZ ) Učastnlkovl do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnut Účastnlkovi
príslušne KZ za dohodnutých podmienok Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy z dôvodu nemožnosti Zriadenia pripojenia k sieti v zmysle bodu 1 dOjde zároveň
aj k záruku dohody zmluvných stran týkajúcej sa poskytnutia KZ Učastnlkovi a Účastnik je z tohto dôvodu povmny bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak
došlo k jeho prevzatiu
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c) Závazok Podniku poskytovať Účastnikovt sluzby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve. a to odo dňa nadobudnutia učmnosu tejto Zmluvy, aK me je
v Cenniku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté Inak Ak je však podmienkou poskytovan-a pnsíušnej služby znacerue pripojenia k sieti Podniku
podľa písm. a) alebo odovzdanie KZ podľa plsm b) alebo obidve tieto podmienky, závazok Podniku poskytovať prlslušnu službu vznikne až s učmnostou
ku dňu splnenia danej oodruenxy ooora písm. a) alebo b) alebo splnerua obidvoch týchto podmienok. ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach
dohodnuté Inak

d) Účastník čestne vyhlasuje že je vlastníkom nennutetnosn. na ktorej má byt vybudované pripojné telekomurnkačne vedenie a umiestnený koncovy bod
siete služby alebo že ma k predmetnej nebnutelnosn uživacie právo z najornného alebo Iného právneho vzťahu Úcastnik. ktorý má k nebnuteľncsu
užívacie právo z nájornneho alebo Iného právneho vzťahu zároveň čestne vyhlasuje. že Informoval vlastníka o vybudovani prtpojného telekomunikačného
vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch v plnom rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas Ak Účastník uviedol v
tomto vyr-láseru nepravdivé alebo neúplné mfcrrnacíe alebo na zaklade vyzvy Podrnku nepredloží vyhláserue vtastruka nehnutelnosu a v súvislosti s tym
vzrukne Podniku škoda alebo dodatočne náklady. Účastruk sa zaväzuje Podniku tuto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť

2) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY BIZNIS NET
a) Zmena programu Služby BIZniS NET akuvovar-ého na základe tejto Dohody počas doby Viazanosti na vyšši program Služby Biznis NET a následná zmena

na rovnaký program Služby Biznis NET. ako aktivovaný na základe tejto Dohody. je možna kedykoľvek počas doby viazanosti. Zmena programu Služby
BIZniS NET na mžš. program Služby Biznis NET než je aknvovany touto Dohodou (minimálny program Služby) počas doby viazanosti je v rozpore s
dohodnutým záväzkom vrazanosn. Podnik môže umožniť Účastnlkovl počas prebiehajúcej viazanosti aj zmenu na nižši program Služby Biznis NET než je
rmrurnálny program Služby alebo program Služby. na ktory nie je zmena povolená za predpokladu. že Učastník bude súnlasiť s urovnaním vo výške
zodpovedajúcej pomerne] času doučtovarua ceny dohodnutej v Dohode pre pnpac porušenia Viazanosti a vrátením pomerne] časti zľavy z ceny
zanaderua ak je predmetom Dohody aj predaj Zanaderua so zľavou.

bj V pnpade využitia ponuky na dočasné využívanie vyššieho programu za cenu nižšieho ma Učastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát
bezplatne bez povmnosn hradiť coučtovarue ceny alebo vraut' pomernú časť zravy z ceny Zanadema v dOsledku prechodu na nižši program Služby l)
počas prvych 6 mesiacov od začatia poskytovania Služby v prípade akcie na 3 mesiace II) počas prvých 12 mesiacov od začatia poskytovania Služby
v prípade akcie na 12 mesiacov Pre určenie nižšieho Programu služby. je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom plsmene tohto bodu Zmena
Programu služby v zmysle tohto pismena nemá vplyv na plynutie doby Viazanosti

c) Pre stanovenie vyššieho programu Služby je určujuca cena za program Služby učtovaná počas 24-mesačnej viazanosti pre samostatnu Službu, pnčorn
najnižšia cena označuje najnižši program služby a najvyššia cena najvyšš: program Služby.

d) Podnik v suvrslosu s prevzanrn záväzku viazanosti Učastnikom k Službe podla tejto časti Dohody poskytol Učastníkovi zľavu z ceny zanaoerua podl'a tejto
Dohody Podnik je oprávneny pn porušeni záväzku Viazanosti podľa tejto Dohody požadovat od Účastnika vrátenie zravy spät' a to spôsobom a vo výške
určenými v tejto Dohode

e) Závazok Podniku akuvovat a poskytovať Službu MAGIO GO Benefit uvedenú v tabuľke Č 1 ako doplnkovú službu k programu Stužieb uvedenému v
tabulke Č. 1. Doplnková služba MAGIO GO Benefit je doplnkovým bezplatnym programom služby Maglo Televízia cez Internet určenym pre Účastníka
programu Služby Podmienky poskytovania doplnkovej služby sú uvedené v Cenniku a v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služby Maglo
Tetevízra cez Internet (ďalej len "Osobitné podmienky Maglo Televízra") Účastnlkovl bude Služba MAGIO GO Benefit spnstupnená do 3 pracovných dní
odo dňa nadobudnutra učmncsn tohto Dodatku. ak nie je dohodnuté Inak

f) Učastruk bene na vedomie. že podmienkou využlvarua Služby MAGIO GO Benefit je súčasné splnenie nasledovnych podmienok l) prístup dO siete
Internet s rmrumálnou rýchlosťou downstreamu 1 MbiVs. II) stiahnutie osobitnej aplikácie umiestnenej na stránke www.rnagioqo sk do zariadenia
prostrednlctvom ktoreho bude Účastník Službu MAGIO GO Benefit využívať. a to podla postupu. ktory Podnik uvádza na stránke www.telekom sk III)
reqrstracra Účastnika na stránke www maqroqo sk/reqistrácra podl'a postupu uvedeného ma stránke www rnaqroqo sk a rv) splnenie funkčných a
technických požiacavrek na zanaderue prostredníctvom ktoreho bude Učastruk Sluzbu MAGIO GO Benefit využ.var uvedenych na stránke
www telekom sk Splnenie podmienok uvedenych v bodoch l) až IV) predcnádzajucej vety je vo vylučnej zodpovednosti Účastníka

g) Pre vylúčenie akychkolvek pochybností súčastou Služby MAGIO GO Benefit nie le poskytovanie pnpojenia do siete mternet Vyber poskytovatela služby
pnpojerua do siete Internet je výlučne v zodpovednosti Učastnika.

h) Podnik zašle Učastnlkovi mtorrnacu. o aktrvacu doplnkovej Služby MAGIO GO Benefit (bezplatný program služby Maglo Televfzia cez mternet) spolu s
idenufiketorom Účastnika pre reqistracru (ďalej len .Iníorrnácra o aknvacu služby") na úcastruxorn uvedené telefónne čislo alebo e-mail uvedeny pn
roennfikác» Účastnika V prlpade ak SI Učastnlk zvoli zaslanie Informácie o akuvácu služby na e-mail. Učastnlk bene na vedomie, že lnformácra o aktrvácn
služby bude s jeho súhlasom doručovaná ako text. ktorý bude obsahom ernanovej správy. ktorej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému
prístupu k údajom. V takom pnpade Učastmk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je vedomy zodpovednosti za ochranu udajov uvedenych v rntorrnacu
o akuvacu služby zasrelanej na ním určenu e-mauovu adresu pred pnstupom treucn osôb

l) Podnik nie je spôsobilý garantovat funkčnost Služby MAGIO GO Benefit v pnpace, ak l) poskytovaterom služby prístupu do siete Internet je my podnik
elektroruckych kornuruxácu ako Podnik II) pnstup do siete Internet nesplňa požradavxu minimálnej rýchlosti downstreamu 1 MbitIs III) zanaderne.
prostrednlctvom ktorého bude Učastnlk Službu MAGIO GO Benefit využlvat, nesplňa funkčné a technické požradavky na zanademe uvedené na stránke
www telekom sk IV) Účastnik SI nestrahoí osobitnú aphkaciu do zanaderua. prostredníctvom ktorého bude Učastnlk Službu MAGIO GO Benefit využívať,
poóra postupu. ktorý Podnik uvadza na stránke www rnaqroqo sk alebo v) učastmk za nezaregistroval na stránke www maqrcqo.skzreqrstracra pod ra
postupu uvedeného ma stránke www maq.oqo.sk Učastník bene na vedomie. že prenesené dáta pn sledovaní televíznych programov v rámci tejto Služby
MAGIO GO Benefit prostredníctvom Internetu sú súčastou objemu dát pre prístup do siete Internet. Prenesené dáta nad rámec dátovéh o paušálu (ak Sú
obmedzené) budú Učastníkovi spoplatnene poóra cenníka poskytovateľa, ktory prístup do siete Internet poskytuje. Účastnik ďalej bene na vedomie. že
Službu MAGIO GO Benefit može využlvat v ramo tohto programu na jednom zanadení typu smartfon alebo tablet

Služba Internet

Zmluvné strany sa dohodli že dňom nadobudnutia učmnosu tejto Zmluvy zaruká Zmluva o poskytovani verejných služieb pre služby uvedené v Tabuľke č tako
.Deakuvác.a aktivované dňa 19.10 2015 a to v celom rozsahu. pn čom sa zmluvné strany zaväzujú vyrovnat všetky záväzky vyplývajuce zo zaniknutej Zmluvy
ZÁVÄZOK VIAZANOSTI

Učastnrk sa zavazuje. že počas doby viazanosti určenej v Tabulke č 1 (ďalej len "doba vrazanostr). ktora sa počita od Rozhodneho dňa (l) zotrvá v zmluvnom vzťahu
s Podnikom vo vztahu ku každej Službe poskytovanej podla tejto Zmluvy o balíku. teda nevykona žiadny úkon ktory by Viedol k ukončeniu Jednotlivej Zmluvy (ďalej len
.závazok viazanosti"). pnčom porušením záväzku viazanosti je výpoveď Zmluvy Účastnikom. ak výpovedná lehota alebo ma osobitne dohodnutá lehota uplynie počas
dojednanej doby viazanosti. (II) žiadosť o prenesenie telefónneho čísla k Inému pooruku poskyturúcernu služby elektronických komunikácii ak v dOsledku tejto žiadosti
dÔjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní Hlasovej služby počas dojednanej doby Viazanosti, (ďalej len .porušerue zavazku v.azanostr). V pri pade prerušenia
poskytovania Služieb Podniku. počas ktorého Podnik neúčtuje ÚčastníkOVI pravroelné poplatky za Služby. na základe VyUŽIlIa práva Podniku prerušiť Účastnikov.
poskytovanie Služ.eb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok alebo na žiadosť Účastníka v sulade so Všeobecnýrm
podmienkami. sa doba viazanosti automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaruu prerušenia poskytovania Služieb Pocruku, kedy doba Viazanosti
neplynie.

DOÚČTOVANIE CENY
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Podnik a Účastnik sa dohodli. že porušenlm zavazku viazanosti vznikne Podniku VOČI Účastnfkovi právo na doúčtovanie ceny. Ooúčtovarue ceny predstavuje
paušailzovanú náhradu škody spôsobenej Podniku V dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhladom na benefity. ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na
základe tejto Dohody Benefitrru sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za znaderue a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb)
podľa Cennika (rozhodujuce su ceny bez viazanosti). zrava z ceny zanaderna podľa tabuľky č. 1, ktora predstavuje rozdiel medzi neakciovov a akcrovou kúpnou
cenou, ak bolo ucastruxov. na základe tejto Dohody poskytnute BenefIty poskytnuté Učastrukovi na základe tejto Dohody tvoriace zaklad pre doučtovarue ceny
sú uvedené v tabufke Č. 1 a v časti podmienky akcie pre poskytovanie služby". pripadne v Akciovorn cenniku. Základom pre doúčtovarue ceny V prlpade
porušenia záväzku viazanosti všetkych Služieb v Baliku je sučet základu pre ooúčtovarue ceny vo vztahu k Ballku a základu pre doúčtovanre ceny vo vzťahu k
všetkým zariadeniam, ktore boli učastmkov, na základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výške uvedenej v tabuľke č 1. Základom pre oouctovarue ceny v
pnpade porušenia zmluvného zavazku viazanosti len vo vzťahu k niektorej zo Služieb v Ballku je súčet základu pre doučtovarue ceny vo vzťahu k tejto
Jednotlivej Službe a týCh zariadeni, ktoré boli Účastnikovr poskytnuté vylučne vo vztahu k tejto Službe a to vo vyške uvedenej v tabull<e Č. 1. Ak Je predmetom
tejto Dohody aj predaj zariadenia špecifikovaného v Tabulke č 2 tejto DOhody na základe osobnnych podmienok tejto Dohody s označením "PREDAJ
ZARIADENIA". v Zaklade pre doučtovarue ceny me je zohfadnená zľava z kupnej ceny takéhoto zanacerua a Jej vrátenie Je upravené v samostatnej časti tejto
Dohody s označen Im "PREDAJ ZARIADENIA" Tento základ pre určenie doúčtovarue ceny je v Dohode označený aj ako .Základ pre vypočeť.
Fakturovaná suma pre coučtovame ceny bude vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadrUje denné klesarue zo Zaklad u pre vypočet počas plynutia
doby Viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušerua poskytovania Služieb v dOsledku porušenia zmluvneho záväzku viazanosu.
Fakturovaná suma pre doúčtovarue ceny = Základ pre ooučtovarue ceny - (celé dm uplynuté z doby vrazanosn/celkovy počet dni doby Viazanosti' Základ pre
doučtovarue ceny)

3) Doúčtovarue ceny je splatne v lehote uvedenej na takti.re ktorou je Účastrukovi toto doučtovame fakturované Doučtovaním ceny zaniká dojednany závazok
viazanosti vo vzťahu k tej Službe alebo Službám, ku ktorym bolo coučtovame ceny uhradené. preto Účastruk doúčtovame ceny za porušenie záväzku viazanosti
zaplatí Iba Jedenkrát Podnik je oprávnený požadovat náhradu škody spôsobenej porušením záväzku viazanosn. pre prípad ktorej bolo dojednaná a
vyfakturované doúčtovarue ceny len vo výške presanujucej sumu vyfakturovanej doúčtovanej ceny

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) SPRACUVANIE OSOBNÝCH UDAJOV Podnik sa za vaz uje spracúvať osobné udaje výlučne na účely, na ktoré boli získané V prlpade zmeny účelu

spracovania osobných údajov SI na tuto zmenu vyžiada osobrtny suhlas Viac mtorrnacu o používaní osobných udajov možno nájsť na
www telekom sk/osobne-udaje

1)

2)

2) Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cen služieb Podnlkj upraviť tak
že k základu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase vzniku daňovej povinnosti Podniku

3) Vo vzťahu k Službám. pn ktorých je v Tabul'ke č 1 k poiožke Názov služby uvedené .Aktivácia" sa týmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú
4) Táto Zmluva nadobúda platnost a účmnost dňom Jej pocplsama zmluvnyrm stranami V prípade, že Je Učastnfk povinný v zmysle § 5a ods 7 zákona č

211 2000 Z. z o slobodnom prístupe k Informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon O slobode mtorrnaciŕ) v znení neskoršfch predpisov
zverejrut Zmluvu, nadobúda táto Zmluva platnost dňom jej oocpisarua opravnenýrru zástupcami oboch zmluvných stran a učmnost dňom nasledujúcim po dni
doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy Učastníkom Podniku, ktory tyrnto zároveň požaduje takéto písomné potvrderue o zverejneni tejto
Zmluvy

5) Vyhtasujem. že som sa oboznarnu s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku. ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejnych služreb (ďalej
len .Všeobecné podrruenky"). Osobitnyrru podmienkami pre poskytovanie služieb Televrzre Osobunýrm podmienkami pre poskytovanie služieb Internetového
prístupu alebo Osobrtnýrru podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosu od toho, ktoré Služby sú na základe tejto Zmluvy o ballku Účastníkovi
poskytované, tvonace prílohu Všeobecnych podmienok. Obchocnyrm podmienkami na predaj a nájom koncovych zariadení pripadne ďalŠie osobitné podmienky
vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy o balíku (ďalej len .Osobnné podmienky) a
Cennfkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cenruka (ďalej len .Cenntk"), ktoré sa ako neoddelltefné súčasti tejto Zmluvy o balíku
zaväzujem dodržiavať SVOjím podpisom potvrdzujem (l) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitnych podmienok a Cennika. (II) Že si záväzne objednávarn v
tejto Zmluve o bahku špecifikované Služby, 1"1) že sa zaväzujem nadne a včas plmt' všetky povinnosti vyplývajuce z tejto ZmJuvy o baliku Vyhlasujem, že som
bol oboznámeny Podnikom, že aktualne mforrnacie o platných cenach za Služby Je možné získat v aktuálnom Cenníku dostupnom na 'MVW telekom sk alebo
Inej mternetovej stránke Podniku, ktorá JU v budúcnosu nahradí a na precajnycn miestach Podniku

6) Podnik a Učastnik sa dohodli na určeni dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody su obsahom časti Všeobecnych podmienok pre
poskytovanie verejných služteb Podruku upravutucej Zmenu Dodatku k Zmluve o ballku

• • • 

2
Firma I meno priezvisko zákaznfl<.a

Obec Bobrovnik

V Bratislave, dňa 13.10.2021

Sfol.lall~ekom, .a.s. v zastúpení
"SilVia HaPlJr<lj
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