Dodatok k zmiuve o poskytovaní verejných služieb - balík
služieb

K6d objednávky:
K6d účastnĺka:
K6d adresáta
K6d tlačiva:

1-768903910448
1017115500

1017115503
841

uzavretá v zmysle zákona č. 351/201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len ,.dodatok, , Dodatok k Zmluve o balíku alebo ,,Dohoda) medzi

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, lČo: 35 763 469, DlČ: 2020273893, lČ pre DPH: SK2020273893
Kod tlačiva: 841
K6d predajcu:
Claims Rep_29244
Zastúpený:
Silvia Haburaj

(ďalej len Podnik) a

ÚČASTNÍK — PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno /
Obec Jovsa, Jovsa 73, 07232 Jovsa
Sídlo podnikania:
Register, Čjsio zápisu
podnikatela:
Kontaktný e-mail
jovsaobecjovsa.sk
IČO:
00325279

Kontaktné tel.č,:
lČ pre DPH:

0915521985

(ďalej len Účastnĺk)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
,.Titul/Meno/Priezvisko: Mgr. Ľubica Čornejová
Ulica:
bec:
Telefán:

Orientačné čjslo:
PSČ:

Súpisné Čísio:
Č.OP / Pasu:

-

ADRESÁT - adresa zasielania písomných Iistín
Titul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania
Spásob fakturácie
Zúčtovacie obdobie

Obec Jovsa

Jovsa 73, 07232 Jovsa
Papierová faktúra zasielaná poštou.
Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1
BALíK 1P - AKCIA: TP =

DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov

Čislo zmluvy:
9924744247

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Čornejová Telefán: 0915521985
Adresa doručenia: Jovsa 73, 07232 Jovsa

Názov služby: Verejná telefénna služba
Číslo zmluvy:
2030264977
Telefénne Číslo: 0566983380
Typ pripojenia: Telef6nna prípojka - TPI

Adresa umiestnenia: Jovsa , 07232 Jovsa

Program služby: Biznis linka XL
Zobrazenie Čísla volajúceho užívatela CLIP
Pevné zablokovanie odchádzajúcich volaní OCB

Kategária blokovania: 8
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Názov

Platnosť ceny

Cena s DPH

Splatnosť

Baiík Biznis linka XL
Základ pre výpočet ZP - Balík

Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku
viazanosti

40,00 EUR
180,00 EUR*

mesačne/vopred
jednorazovo

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
1)

Ak je v Tabuľke č. 1 pre Službu k položke Program služby• uvedená informácia Aktivácia, dochádza na zákiade tohto Dodatku k zmene programu danej
Služby, Učastnikovi je zvolený program Služby poskytovaný za cenu uvedenú v Taburke č. 1, doba viazanosti, ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je tymto
Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa Učastnik nachádza.
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2)

Predmetom tejto DOhOdy je aj záväzok Podniku odovzdať Učastnikovi zariadenie podľa tejto Dohody a poskytnúť mu zľavu a záväzok Učastnika zariadenie
prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa Dohody spčsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Dohode a splňať podmienky pre poskytnutie zľavy. Zariadenie
mäže byt v tejto Dohode alebo v dokurnentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označením zodpovedajúcim
povahe zariadenia. Prevzatie zariadenia ličastnikom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Učastníkom podpisom tejto Dohody. ak nie je pre konkrétne
zariadenie v tejto Dohode alebo v dokumentoch ,súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny
zariadenia. Pri úhrade ceny zariadenia na splátky Učastnik uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdani zariadenia, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako
12 € alebo na základe vystavenej faktúry, ak je výška akontácie najviac 12 €, ak nie je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa ma
konkrétne zariadenie v zmysle ustanoveni tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie je vykonané
na adresu pre zasielanie písomných listin v pracovných dňoch medzi 7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom pripade inak. Ak dčjde
k zániku tejto Dohody, resp. Dohody v časti týkajúcej Služby, v súvislosti s ktorou Podnik predal Učastníkovi zariadenie so zľavou, z dčvodu nemožnosti
zriadenia pripojenia k Sieti, dčjde zároveň aj k zániku Dohody v časti týkajúcej sa predaja zariadenia.

3)

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom Adresát - adresa zasielania pisomných listin. Pripadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

4)

Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzfahu k tejto Službe Dodatok, ktotým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb pre službu s telef6nnym čislom
identifikovaným v tabuľke č.1 (ďalej len ,,Zmluva) meni a upravuje v rozsahu a spčsobom uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o baliku. Ostatné ustanovenia
Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

5)

Program poskytuje mesačne voľné volania, ktoré je možné využit pre miestne a medzimestské automaticky uskutočnené volania v rámci pevnej verejnej
telef6nnej siete. volania do verejných mobilných sieti národných operátorov v každom type prevádzky, medzinárodné volania do vybraných krajin a
medzinárodné volania ukončené v mobilných sieťach zahraničných Operátorov vo vybraných krajinách, medzinárodné volania do vybraných krajin a
medzinárodné volania ukončené v mobilných sieťach zahraničných operátorov vO vybraných krajinách - ,zána Sveť. Pre vorné volania do mobilných sieti
národných operátorov a na voľné medzinárodné volania do vybraných krajin a medzinárodné volania ukončené v mobilných sieťach zahraničných operátorov vo
vybraných krajinách sa uplatňuje Zásada korektného využivania služby (ďalej ako ,ZKV) v rozsahu 1000 minút mesačne. Každé volanie do mobilných sieti
národných operátorov uvedenej ZKV bude spoplatňované jednotnou sadzbou za minútu vo výške 0,075 € bez DPH / 0,09 € s DPH. Každé medzinárodné
volanie do pevných a obilných sieti krajin EU nad rámec ZKV bude Spoplatňovanéjednotnou sadzbou za minútu vo výške 0.16 € bez DPH / 0.19 € s DPH. Pre
voľné medzinárodné volania ukončené v pevných alebo mobilných sieťach vybraných krajin - zána Sver sa uplatňuje Zásada korektného vyubvania služby
(ďalel ako ,,ZKV) v rozsahu 400 minút mesačne.
Každé medzinárodné volanie do pevných a mobilných sietí vybraných krajin Sveť nad rámec ZKV bude účtované podľa Cennika pre poskytovanie služieb
prostrednictvom pevnej siete čast Cennik pre hlasové služby pre volací program Doma Happy Nekonečno.

6)

Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli ziskane. V prípade zmeny účelu spracovania
OsObných údajov si na túto zmenu vyžiada Osobitflý súhlas. Viac informácii o použivani osobných údajov možno nájst na www.telekom.slQosobne-udaje.

7)

Zmluvné strany sa dohodli. že v prípade zmefly sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávneflý ktorúkoľvek z konečných ciefl služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej poviflflosti Podniku.

8)

Pokiaľ je tento Dodatok k Zmluve o baliku uzatvorený medzi Podnikom a Účastnikom, ktorého je možné považovať za spotrebiteľa podľa zákona Č. 102/2014
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pn predaji tovaru alebo poskytovafli služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
pnestorov predávajúceho (ďalej len ZOOS) a pokiaľ bol tento Dodatok k Zmluve o baliku uzatvorený spčsobom uvedeným v ZoOS, je Učastnik oprávnený
pisomne odstúpiť od tohto Dodatku k Zmluve o balíku v lehote 14 dní odo dňa (i) uzavretia tohto Dodatku k Zmluve o baliku, ak je jej predmetom výlučne
poskytovanie Služieb v rámci Balíka, (ii) prevzatia tovaw poskytnutého do užívania Učastníkovi, pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretim tohto Dodatku k Zmluve
o baliku uzatvoril Učastník zmluvu o nájme KZ alebo zmluvu, ktorej predmetom je predaj Ýovaru. Za súčasné uzatvorenie zmluvy o flájme KZ alebo zmluvy,
ktorej predmetom je predaj tovaru, sa považuje. aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom KZ alebo predaj tovaru obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku.
Odstúpením od Dodatku k Zmluve o baliku sa Dodatok k Zmluve o aliku zwšuje ako celok. vrátane jeho jednotlivých časti, ktorými sú Zmluvy alebo Dodatky a
to od počiatku, pričom Učastník je povinný na vlastné náklady, najnesk6r v lehote 14 dni odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o baliku vrátiť Podniku akékoľvek
hnuteľné veci, ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s pinenim tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Podnik je povinný najneskčr v lehote 14 dní odo dňa doručenia
odstúpenia od Dodatku k Zmluve o baliku vrátiť Učastnikovi všetky finančné ako aj vecné pinenia, ktoré od neho obdržal v Súvislosti s pinenim tohto Dodatku k
Zmluve o baliku, okrem poplatkov za Služby a za elektronický obsah, pri ktotých súhlasil Učastnik s ich poskytovanim, resp. poskytnutim pred uplynutím lehoty
podľa ZOOS na odstúpenie.

9)

Účastnik, ktorý je spotreblteľom, podpisom tohto Dodatku k Zmtuve o ballku súhlasl so začatím poskytovania služby aj pred uplynutim lehoty na
odstúpenie -14 dni a to podpisom tohto Dodatku k Zm!uve o ballku alebo zrladením poslednej Služby, ak je niektorá zo Služleb zrlaďovaná, ak nie je
dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého pinenia do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nie je dotknuté
právo účastnika odstúpit v lehote 14 dni v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom k Zmluve o baliku odovzdal Učastnĺkovi aj
informáciu v zmysle § 3 ZOOS.

V Bratislave, dňa 15.05.2020

V
dňa

,JdV7

