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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky:
Kód účastnĺka:
Kid adresáta:

KÓd tlačiva:

1-796497948126
1ĺ45lĺ49300
1í45lĺ4930í

841

Uzavretá V zmysle zákona č. 351/2011 z.z. o elektÍonických komunikáciách aprísluŠných ustanovenĺ zákona č. 
']|3,hgg'l 

zb' obchodného zákonnĺka vznenĺ
neskorších predpisov

(đalej len ,,Dodatok', ,,Dodatok k Zmluve o balíku'alebo 
'Dohoda") medzi:

PODNIK

"Podnik") a

Účłsľruíx - lcKÁ osoBÁ/FYzlcKÁ osoBA _ PoDN|KATEĽ

(ďalej len''Účastník")

ŠrlrurÁnľy ĺ zÁxoľnÝ zÁsrupcR l sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT - zasielania !istín

TABUĽKA č. í Mesačné

llllllllilllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllllllillilľl]lillllillil
CO-1 -AsWMBA3I-1 -AsWMJZWK

zMLUVNÝ DoKUMENT JE PoTREBNÉ poppísaŤ NA PosLEDNEJ STRANE

Zastúpený:
Kld predaicu:

Slovak Telekom, a.s,

lvia Haburaj
Telesales VSE Rep_5650606

Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zap
Sa, vložka číslo 208ílB, lČo: 35 763

ísaný:
469, D

oóchodný register okľesného sÚdu Bratislava l, oddiel
lČ,:2020273893' lČ pre DPH: SK2020?73893

Kód tlačiva:

rco
KontaktnÝ e-maiI

Register, číslo zápisu
podnikateľa:

obchodné meno /
Sídlo podnikania:

37904957
cajakovams@gmail.com

lC pre DPH:
Kontaktné tel.č. 04'17634140

2191 ,01001Materská

Teleĺón:
Obec:
Ulica:
Titul/Meno/Priezvisko

041763414A C.OP / Pasu:

Súpisné číslo:
PSC:
orientačné číslo:

kola lv

Zúčtovacie obdobie

Spôsob fakturácĺe:
Adresa zasielania:
Titul/Meno/Pĺiezvisko:

do posledného dňa v mMesačne od v

sprístupnená na internetovej stránke
doruěovanĺe EF PDF do e-mailu .com
faktÚra vo formáte

2191 01 001 a1

Metalická tech
n lnternet: lfirma

ldentiÍikácia 00070259{6

Biznis NET

c530 - ĺa

Adresa um 00't
9931210211

zmluvy:

993'.1317247
2173t4,01001

Zobrazenie čĺsla użívateľa CLIP
ie v telef. zozname'. Žiadam o nente

Biznis linka L
Telefónna - VOBB

Telefónne číslo: 041 7634'l40

Adresa umiestnenia: lina
202937446'l

zmluvy:
Názov telefónna sluŽba

Kontaktná osoba: Mgr. Mária
Adresa doručenia:

091 1509531
o1oo1 Žilinaakova 2191

Mihálková Telefón:
9931210210

zmluvy:
BALIK 2P _ AKclA: Biznĺs NET + TP DoBA VlAZANoSTl; 24 mesiacov

slrana: í/2



Balíčková zl'ava Zl'ava platná počas 1. - 24. mesiaca _9'00EUR mesačne/vopred

Verejná statická lPV4 adresa '| 3,94 EUR mesačne

Základ pre doúčtovanie ceny - SluŽba Doúčtovanie ceny za porušenie záväzku
viazanosti

120,00 EUR jednorazovo

Základ pre doúčtovanie ceny - Balík DoÚčtovanie ceny za porušenie záväzku
viazanosti

240,00 EUR jednorazovo

Balík Biznis KlasĺkNET VDSL M+,
Biznis linka L

Akciová cena platná počas 1. - 24. mesiaca 47'59EUR mesačne/vopred
Názov Platnosť ceny Gena s DPH Splatnosť
OnNet Security
HAGIONT WIFI
VeĘná sĺatická lPv4 adresa 1

Doba viazanosti v mesiacoch: 24
Program služby: Biznis KĺasikNET VDSL M+

PREDMET DODATKU

1) Ak je v Tabuľke č' 1 pre SluŽbu k poloŽke 'Program služby" uvedená inÍormácia "Aktivácia'', dochádza na základe tohto Dodatku k zriadeniu danej Slużby v
dohodnutom progľame a Utastníkovi .ie zvolený program SluŽby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabulke č' 1. Doba Viazanosti, ak je pÍe tÚto sluŽbu V Zmluve
o baIĺku uŽ dohÔdnutá' nie je t}imto Dodatkom dotknutá a plynie nadalej bez zmeny a Podnik úětuje cenu V záVislosti od toho, v ktorom moménte doby
viazanosti sa Účastník nachádza

2) ZÚĆToVAclE oBDoBlE: Trvanie zÚčtovacĺeho obdobia je uvedené V tabu|ke s názvom "Adresát _ adresa zasielania písomných lislín''. PrĺpadnÚ zmenu trvania
zÚčtovacieho obdobĺa Podnik oZnámi Učastnĺkovi najmenej jeden mesiac vopred' Frekvencia faktuÍácie je jednomesačná.

zĺneľł sLuŽgY v słLĺxu
služba Biznis NET

služba TeleÍonovanie

1) Podnik aÚčastník vzatvára'ú vo Vzt'ahu ktejlo sluŽbe Dodatok, ktonim sa ZmIuva oposkytovanĺ Verejných sluŽieb pre sluŽbu s telefónnym čĺslom
identiÍjkovaným v tabulke č.1 (ďalej len,,Zmluva'') menĺ a upravuje vÍozsahu a spôsobom uvedeným vtomto Dodatku kzmluve o balíku. ostalné ustanovenia
zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknulé zostávajÚ V platnosti bez zmeny.

2| Podnik a ÚČastník uzatvárajú vo vá'ahu k tejto SluŽbe Dodatok, ktoÚm sa zmluva o poskytovaní veÍejných sluŽieb pre sluŽbu s teIeÍlnnym čislom
identiíkovaným v tabul'ke Č.1 (ďalej len ,,zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spÔsobom uvedeným V lejto zmluve o balíku. ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré
nie sÚ touto ZmlUvou o balĺkU dotknuté zostávajÚ V platnÔsta bez zmeny.

zÁvEREčNÉ UsTANovENlA
1) sPRAcÚVANlE oSoBNÝcH ÚoĺJov: Podnik sa zaväzuje spfacÚVat osobné údaje výluČne na učely, na ktoré boli Zĺskané. V prípade zmeny účelu

spracovania osobných Údajov si na túto zmenu VyŽiada osobitný sÚhlas. Vĺac inĺormáciĺ o pouŽívanĺ osobných Údajov moŽno nájsť na
www.telekom'slďosobne_udaje.

2\ Zmluvné strany sa dohodli, Že V prfpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik opÍávnený ktorÚkotvek z konečných cien sluŽieb Podniku upraviť tak,
Že k základu dane (cene bez DPH) Uplatnĺ sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

3) Vo VđahU k SluŽbám, pri kiorých je v Tabuľke č. '1 k poloŽke,'Názov sluŽby" uvedené ,^ktivácia" sa łýmto dokumentom uzatvára zmluva na dobu neurčitÚ.

4) Táto zmluva nadobÚda platnosť a Účinnosľ dňom jej podpĺsania zmluvnými stranami' V prĺpade, Že je ÚČastnÍk povinný v zmysle s 5a ocjs' 7 zákona ě.
211!2000 Z. z. o slobodnom prĺstupe k ĺnĺormáciám a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) V znenĺ neskorŠĺch pÍedpisov
zverejniť Zmluvu, nadobÚda táto Zmluva platnosť dňom jej podpÍsania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účjnnosť dňom nasledujÚcim po dni
doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy UČastníkom Podniku, kton7 týmto zároveň poŽaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnenĺ tejto
Zmluvy.

5) Vyhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k zmluve o balíku' ako aj so Všeobecnými podmienkamĺ pre poskytovanie Verejných sluŽieb (ďalej
len ,,VŠeobecné podmienky"), osobitnými podmienkamĺ pre poskytovanie sluŽieb Televĺzie, osobitnými podmienkami pre poskytovanie slUŽieb lnternetového
prĺstupu alebÔ osobitnými podmienkamĺ pÍe poskytovanie Hlasových sluŽieb v závislosti od toho, ktoré sluŽby sú na základe tejto Zmluvy o balíku Účastnĺkovi
poskytované, tvoriace prĺĺohu Všeobecných podmienok, obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncoých zariadenĺ prÍpadne ďaĺšie osobitné podmienky
Vydané Podnikom a upravu.júce podmienky pre poskytovanie sluŽieb poskytovaných na základe tejto zmluvy o balíku (ďalej len ,,osobitné podmienky") a
Cennĺkom pÍe poskytovanie sluŽieb Podniku, vrátane Akciového cennĺka (ďaleJ len 'cennĺk"), ktoré sa ako neoddelitetné sÚčasti tejto Zmluvy o balíku
zavázuJem dodżiaVat'' svojĺm podpisom potvrdzUjem (i) preEatie Všeobecných podmienok. osobitných podmienok a cennĺka' (ii) że si záVäzne objednáVam v
tejto zmluve o balĺku špeciÍikované sluŽby, (iii) Že sa zavezqem riadne a včas plnit'všetky povinnosti vypliĄ/ajÚce z tejto Zmluvy o batĺku' Vyhlasujem, Že som
bol oboznámený Podnikom, Že aktuálne informácie o platných cenách za sluŽby je moŽné získat' V aktuálnom cennĺkU dostupnom na M.telekom.sk alebo
inej inľemetovej stránke Podniku, ktorá jU v budÚcnosti nahradí a na predajných mieslach Podniku.

6) Podnik a Účastnĺk sa dohodli na Určení dÔVodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok lak' Že tieto dÔVody sú obsahom časti VŠeobecných podmienok pre
poskytovanie verejných slUŽieb Podniku, Upravujúcej Zmenu Dodatku k zmluve o balíl(łl.

V Bratislave, dňa 26.10.2021 , . ľj/l .?.v-................'.....'...,dň^.'.'.'ł.ť..lľ, ?.o /

\t
I

I

L+

túpení

ĺlŁ'
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Kúpna zmluva Kód objednávky:
Kód účastnĺka:
KÓd adresáta:

KÓd tlačiva:

I -7964979481 26
1 145449300
11454/.9301

818

uzatvorená medzi podnikom ako pÍedávajÚcim: slovak Telekom' a. s., Bajkalská 28,817 62 BÍatislava, lČo: 35 763 łos. lČ opH: SK2o2o273893, zapísaným v
obchodnom registri Vedenom pri okresnom súde Bĺatislava ĺ. oddiel: Sa, vloŽka číslo: 2o81lB (d'alej len ..Podnik")' a Účastníkom ako kupujúcim (ďalej len ',Kiipna
zmluva").

PODNIK

"Podnik") a

KUPUJUCI

(ďalej len "Kupujúci")

ŠĺłruĺÁnľy l zÁxoľľÝ zÁsrupcł / sPLNoMocNENÁ osoBA

TABUĽKA č. 1

1)

2)

PREDMET KÚPNEJ zMLUVY: PĺedáVajÚci sazavázuje dodať KupUjúcemu tovar uVedený V tabUľke č.1. Kupujúci sa zaväzuje tovaf od predávajúceho prevziať
a uhradiť kúpnu cenu.

osobitné ustanovenia

a) KÚpna zmluva sa riadi VŠeobecnými podmienkami pre poskytovanie veÍejných sluŽieb (ďalej len ',VŠeobecné podmienky"), obchodnými podmienkami na
predaj a nájom koncouých zariadenl, prĺpadne đalšĺmi osobitnýmĺ podmienkami vydanými Podnikom a upravujúcimi podmienky pre posiytovanie sluŽieb
poskytovaných na základe teJto kÚpnej zmluvy (ďalej len ,,osobitné podmienky"), ak nie je dohodnuté inak' svo.jím podpisom potvrdzujém (i) prevzatie
Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, (ii) Že si záVäzne objednávam v tej|o zmluve špecifikovaný predmet kúpy, (iii) Že sa zaväzujem riadne a
včas pIniľ VŠetky povinnosli vyplývajúce z KÚpnej zmluvy, dodatkov k nej, VŠeobecných podmienok, osobilných podmieńox, najmä ńadne á včas platiť
dohodnUté ceny.

b) KupujÚci nadobÚda vlastnĺctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny V zmysle tabuľky Č. 1, ak nie je dohodnuté inak.
c) Tovar bude KupujÚcemu doľučený kuriérskou sluŽbou na adresu uvedenÚ vte.jto zmluve a to v lehote 1o dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy; Podnik

doručuje Zariadenie V Čase od 7:00 do '19:00 hod. KupujÚci uh[adí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra (dobierka), ak nie je dohodnuté, ie kúpna
cena bude vyúčtovaná vo faktÚĺe za telekomunikačné sluŽby. P[i preberanĺ tovaÍu je Kupujúci alebo jeho zástupca povinný preukázať svo.ju totoŽnost''

d) PredáVajÚcĺ neposkyluje dodatočnÚ výmenu zakĺlpeného tovaru, s výnimkou uplatnenja nároku za vady podľa s 436 a nasl. obchodného zákonníka a s
622 a nasl. občianskeho zákonnĺka.

PODMIENKY AKCIE:

a) Akcio!á kúpna cena Kz podľa.taö. ě- 1 platí za podmienky, żezáujemca na uzavretie a následne uzavrie zmluvu o poskytovanĺ Verejných sluŽieb (ďalej
ĺen ''zmluva') alebo Dodatok k zm|uve o poskytovanĺ Verejných sluŽieb (dalej len ''Dodatok')' ktorých predmetom je poskytovanie'vérejnej telefônnej
sluŽby prostrednĺctvom TP alebo prĺstupu lsDN azaviaae sa VyUŽĺVať TP alebo lsDN prĺstup a zvolený volacĺ program, resp. volacÍ balĺk ; ńiektorej zó
skupÍn tohto cenového výmeru počas doby Viazanosti: a) 'ĺ2 alebo 24 mesiacov odo dňa zriadenia TP1, TP2M aĺebb lsDN PRA a lsDN BRA prístupű' b)'l2,24 alebo 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmeny pÔvodného volacieho programu na zvolený volaci program, c) 12,24 alebo 36 mesiacov odo dňa
kúpy Kz (V pĺĺpade, Že k zmene volacieho programu nedochádza)'

3)

Kód objednávky: 1-79M9794812ô
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Zastúpený:
KÓd predaicu

Slovak Telekom, a.s.

silvia Habur€
Telesales VSE Rep_5650606 Kód tlačiva: 818

Bajkalská 28,817 62 Bratĺslava, okresného súdu Bľatislava l' oddiel
Sa, vložka číslo 208't/B, lČo: 35 pre DPH: SK2020?73893

rco:
KontaktnÝ e-maiI

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:

obchodné meno /
Sídlo podnikania:

37904957
caiakovams@gmail.com

Materská škola' Cajakova2191l4lA,Ż|lina, 01001 Żilina 1

lC pre DPH
Kontaktné tel.č. 0417634140

Telefón:
Obec:
Ulica
Titul/Meno/Priezvisko:

0417634140 C.OP / Pasu:

Súpisné číslo:
PSC:
orientačné čĺslo

H lv

Doúčtovanie za 2 EUR530 Pre volacie

jednorazovoiv
hotovosti pri

doručení

programy skupina 2c530
Názov Platnosť Cena s DPH

Mária Mihálková TelefÓn: 091 1509531Kontaktná osoba: Mgľ
9931317247

zmluvy:
21Adresa doručenia: o1oo1 Žilina

cs30 -
AKCIA: 20'tB - Telefonovanie - KJZ- 2

ffi
CO 1-AsWMBA3I 1-A5WMJZX6



b) Účastnĺk sa zavázuje, Že poěas doby viazanosti nezfuŠí zmluvu akýmkofuek spÔsobom' s výnimkou odstÚpenia od zmluvy podl'a Všeobecných
podmienok pre poskýovanie Verejných služieb' ani sa nedopustí takého konania alebo neumoŽnÍ také konanie, na základe ktorého by Podniku vznikło
právo odstÚpiť od Zmluvy. Úćastnlk sa ťialejzaväzuje' Źe počas doby Viazanosti nepoŽĺada ozmenu zvoleného volacieho programu, resp. volacieho
balĺka na volacĺ pÍogram, Íesp. Volací balĺk s niŽŠím mesačným pauŠálom. okrem prípadu zmeny medzi volacĺmi programami, Íesp. volacĺmi balíkmi
zaradenými do ĺovnakej skupiny. Zoznam volacĺch pÍogramov felevantných pÍe skupinU l je uvedený V nasledUjúcom písmene. zmena na volacĺ program'
ľesp. Volacĺ baĺĺk s vyŠšĺm mesačným paušálom sa za porušenie podmienok akcie nepovaŽuje'

c) Volacie programyskupina ll.: Uni svolacĺm balíkom Uni 120 l Doma ExtÍa/Doma Nekonečno/ Biznis Uni s Volacím balĺkom Uni 150/ Biznis slovenskoi
Biznis Premium / Biznis lsDN Uni s Volacĺm balÍkom Uni 200 / Bĺznis Pańner 60 / Biznis Partner 300 / Biznis Par1ner nonstop / VoiceVPN/Doma Happy
400, Doma Happy Nekonečno/ Doma Happy U Doma Happy XU Biznis Linka 400i Biznis Linka Premium

d) áVAZoK VlA7ĄNosTl: Účastnĺk sa zaväzuje, Že po đobu viazanosti v zmysle teJto kÚpnej zmluvy (ďalej len 'doba Viazanosti"), ktoÍá sa počĺta odo dňa
účinnosti dodatku (ďalei len '.Rozhodný deň): (ĺ) zotrvá v zmluvnom vťahu s Podnikom vo VzťahU k slużbe poskytovanej podl'a Zmluvy, teda newkoná
Žiadny Úkon, ktorý by Viedol k ukončeniu Zmluvy (ďalej len ,,záväzok Viazanosti''), pričom porušením záväzku Viazanosti je výpoved' zmluvy Úč€stnĺkom,
ak Výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti (ďalej len ,,poÍUšenie záväzku Viazanosti'). Doba
viazanosti plynie iba počas doby vyuŽĺVania sluŽby v zmysle tejto kúpnej zmluVy. V prĺpade prerušenia poskytovania SluŽby Podniku na 2áklade vyuŽitia
práva Podniku prerušiť Učaslnĺkovi poskytovanie služby vyplýVajÚceho z prĺslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa doba
Viazanosti automaticky predíži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu pÍeruŠenia poskytovania Slużby Podniku, kedy doba Viazanosti neptynie'

e) DoÚČToVANlE oENY: Podnik a Účastnĺk sa dohodli, Že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastnĺkovi pÍávo na doÚčtovanie ceny-
DoÚětovanie ceny predstavuje pauŠalizovanu náhradu Škody splsobene.i Podniku v dÔsledku porušenia zäväzku viazanosti Vzhlädom na benefity, kloré
Podnik poskytol Učastníkovi na základe tejto kúpnej zmluvy. Beneíatmi podl'a tejto kÚpnej zmluvy sa rozumie súčet vŠetkých zliav z ceny Kz (rozdiel medzi
neakciovoU a akciovou kÚpnou cenou tohto KZ uvedenou V cennĺku).

Základ pre doÚčlovanie ceny za poÍuŠenie záväzku viazanosti tejto slUŽby, ktorá zohľadňUje Benefity poskytnuté Účastnĺkovi podra tejto kúpnej zmluvy, je
vo výŠke uÍtenej V tejto kúpne.i zÍnluve (ďalej len ,'základ pÍe \.ýpočet")' Vyfakturovaná suma pre doúčtovanie ceny bude vypočĺtaná podľa niŽšie
uvedeného vzorca, kton/ VyladruJe denné klesanĺe zo Základu pre Výpočet počas plynulia doby viazanosti aŽ do dňa Ukončenia Zmluvy alebo prerušenia
poskytovania sluŽieb V dÔsledku poruŠenia záväzku viazanosti:

VyÍakturovaná suma pre doÚČtovanie ceny = zák|ad pre doÚčtovanie ceny - (celé dni uplynuté z doby Viazanosti/celkový počet dnÍ doby Viazanostĺ '
základ pre doÚČtovanie ceny)

DoÚčtovanie ceny je splatné V lehote uvedene'i na ÍaktÚre, ktorou je Úćastníkovi toto doúčtovanie 
'aktuÍované. 

Doučtovaním ceny zanĺká dojednaný
záväzok viazanosti, preto Učastník doúčtovanie ceny za pofuŠenie Záväzku Viazanosti zaplatí iba jedenkÍát. Podnik je opÍávnený poŽadovať náhradu
Škody spôsobenej poruŠenĺm záväzku viazanosti, pre prĺpad ktorei bolo dojednané a Vyfakturované doÚčtovanie ceny, len vo výŠke presahujúcej sumu
výaktuÍovanej doúčtovanej ceny.

4) spracÚvanie osobných údajov: Podnik sa zaváZuje spractivať osobné údaje výluěne na účely' na ktoré boli získane. V prípade zmeny Účelu spracovania
osobných Údajov si na túto zmenu Vyżiada osobĺtný súhlas. Viac inÍormácii o Údajov moŽno

V Bratislave, dňa 26"10.2021
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náJsť na www.telekom.sk/osobne-udaje.

.'' dń. .. 4'ť,'{-q.,.'p4
/

. . ĺl| ri

poużí)€ní osobných

ťĺ1ĺ:t-

-łr,-!.c t 1

F

I

stÍana: 2l2

Citlivé


