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Zmluva o poskytováníverejných služieb . balík služieb Kód objednávky: 1-20063279321

Kód účastníka: 1022690300 o)
Kód adresáta: 1022690301 §

Kód tlačiva: 841 §

H
uzavrgtá V zmysle zákona č, 351/20,11 z,z o oleKronických komunikáciách (ďalej len 

"zmluva' 
alebo ,zmluva o balíku ) M

PoDNlK
obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo / adresa: Baikalská 28.817 62 Braíislava
ZapísanÝ: Obchodný register Okresného stidu Bratislava l, oddiel §a, vložka číslo 2081/B
lCO: 35 763 469 l DlC: 20202138S3 l lC ore DPH: sK2020273893
Zastúoený: silvia Haburai Kód predaicu: l Telesales VSE Reo 37177 Kód tlačiva: 841
(ďalejlen "Podnik")a

účesrníx _ pMvN lcKÁ osoBA/FyzlcKA o§oBA - poDNlKATEl:
0bchodné meno /

sidlo oodnikania:
Základná umelecká škola Holíč, Bernolákova 3/371, 90851 Holíč 1

Register, číslo zápisu
oodnikatel'a:

E-mail: zusholic@stonline.sk Teleíón: 0903475367
lL;(): 37838482 lolč: lC pre DPH: sK202{636í22
(ďalej len "tJčastník")

šrlrurÁnny oRGÁN t zlxonnÝ ásrupcn l §pLNoMocNENÁ osoBA
Titul/Meno/Priezvisko : - základná umelecká §kola
Ulica: l súoisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PSč:
Telefón: lC.OP / Pasu:

- adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: základná umelecká škola Holíč
Adresa zasielania: Bernolákova 3/371,90851 Holíč 1

:,::"**":,:]:
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF} sprístupnená na inlernetovej stránke Podniku
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu zusholic@stonline.sk

TABUIKA č. 1
BAL|K 2P . AKCIA: lNT + TP => 

pQs[ ý]{l|No§Tl: 24 mesiacov Aktivácia

Gíslo zmluw: 2029233790 Adresa umiestnenia: Kollárova 21 11691, 90851 Holíč

Telefónne číslo: 0346685023

Typ pripoienia: Telefónna prípoika . TP1

Prooram službv: Biznis linka 200 Aktivácia

Biznis uni . príolatkovú balík Deaktivácia

zobrazenie čísla volaiúceho užívatel'a cllp
zvereinenie v telef. zozname Žiadamo zvereinenie

Císlo zmluw: 2030262959 Adresa umiestnenia: Kollárova 21 11691, 9085,1 Holíč

ldentiíikácia orísluoul 000755301 9

Tvo oriooienia: Metalická technolóoia

Prooram službv: Maoio lnternet XL. ADSL Aktivácia

Maoio lnternet securitv Aktivácia

e-mail adresa pre Maoio lnternet securitv: zusholic(óstonline.sk

Císlo zml uvy: 2027 247 545 Kontaktná osoba: - Základná Ume|ecká Škola Teleíón: 0903475367
Adresa doručenia: Bernolákova 3/371, 90851 Holíč

Balik Magio lnternetxl, Biznis linka 200 Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 39,98 € mesačne/vopred
Balíčková zťava Zlava platná počas 'l , - 30. mesiaca 5,00 € mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP - Balik Zmluvná pokuta za porušenie závázku viazanosti 240,00 € jednorazovo *

ZákladprevýpočetZP-Služba Zmluvnápokutazaporušeniezávázkuviazanosti ,t20,00€ 
iednorazovo*
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DSL WlFl Router. predaj k lNT ' 9,90 € jednorazovo/v hotovosti pri

doručenl
- DsL WFl

Na položky označené * 
§a neuplatňuje DPH

podlieha dohods zmluvných strán.

podmienok Balíka podl'a tejto Zmluvy o balíku sa uvádza ďa|ej ako ,,Rozhodný deň".

cenníkom pre poskytovanie služieb Pevnoj siete, ktorý tvorí súčasť Cennika (ďalej len *Akciový cenníť),

sPoLočNÉ USTANoVEN|A K PosKYToVANlU sLUžlEB V RÁMc| BALIKA:

viazanosti,

Uč8stníkovi najm€nej jeden mesiac vopred, Frekvéncia fakturácie je jednomesačná.

služba lnbrnet:

1) PODM|ENKY PRE POSKYTOVAN|E SLUŽBY |NTERNET

3) PODM|ENKYAKclEPREPOSKYTOVAN|ESLUŽBY|NTERNET

závázku viazanosti, je Podnik oprávnoný vyúčtovať Účá§tníkovi ai zmluvnú pokutu, sianovenú viabuťke č, 1 pre Koncové zariadenie. 
'

plynutie doby Viazanosti,

lnternetM-VDsL/Magio]nternetM-Optik,b)MaglolnternetL-ADsL/MagiolntgrngtL-VDsL/MagiolnternetL-Optik,c)MagiolnternetxL-ADsL/Magiolntem€tXL,VDSUMagio
lnternet XL - optik,

§lužba Toleíonovanle
,1) PODMIENKY PRE PoSKYTOVANlE SLUŽBY TELEFoNoVAN|E

3) PODMIENKYAKclEPREPo§KYTOVANIESLUŽBYTELEFoNOVAN|E

Vplyv na plynutie doby Viazanosti,

b) Píe stanovenie vyššieho píogramu služby je určujúce na§ledovnó poradie, pričom pismeno a) označuje najnižšl pogram a plsmeno c) najvyšší program| a) Doma Happy M, b) Doma
Happy L a c) Doma Happy XL,

Všeobecných podmisnok, upravujúcej podmienky aerejňovania ťJdaiov účaslníkov v tolefónnom zozname a informaóných službách,

doba viazanosti automaticky predlži o obdobio Zodpov€dajúc€ skutočnému trvaniu prerušenia posMovania Služieb Podniku, k€dy doba viazanosti ngplynig.

2) ZMLUVNAPOKUTA(ZP)|
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pre Výpočet'),

ukončenia zmluvy algbo pfsrušsnia poskytovania služiob V dó§ledku porušénia zmluvného záváZku viazanostiI

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Zák|ad pre Yýpočst ZP - (celé dí,li uplynuté z doby viazanosti/celkoqi, počet dni doby viazanosti ' základ pre \iýpočet zmluvnej pokuty)

spósobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktorcj bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujl]cej sumu vyt]čtovanej zmluvnej pokuty.

zÁvenečnÉ usTANoVENlA

informácii o používaní údajov možno nájsť na Www.tebkom.sk alebo na intemetovej stránke Podniku, horá ju V budúcno3ti nahradi

zíiadenim Služby vo výške 100 Eur (DPH §a neuplatňuje),

uplalni sadzbu dane Z pridanej hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povinno§ti Podniku.

zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

_ dostupnom na Www.telekom.§k alebo ine.i intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na prcd8Jných miestach Podniku,

alebo kúpnu zmluvu ku KZ. Za súčasné Uzatvoíenie zmluvy o nájme a|€bo k]pe Kz sa považuie, aj keď sú ustanovenh upravuiúce nápm abbo kúpt KZ obsahom tejb zmluvy o ba|íku.

o balíku,

7) tJčaltník podplsom tejto Zmluw o balíku súhlasí so začatím pos$ovania služby a| pred uplynutím lehoiy na odstrlpenie . 14 dní a to podpisan bi! Zmlury o hllru alebo

odstúpénia, Ťýmto súhlasom nie je dotknuté práYo úě8§tník8 odsttlpť v lehotg 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s touto Zmluvou o balftu oóvzdal LEash|}ovi aj
infomáciuv zmysle§3ZooS. /

VŽi|ine, dňa 09.06.2015 v.,,. l_ark
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Zmluva o poskytovaníverejných služieb . balík služieb Kód objednávky:

kód účastníka;
kód adresáta:

kód tlačiva:

1.2006269í060
1022690300
1022690301

841

o,No{Ň-\to(,
A
(o

Muzavrotá V Zmy§le Zákona č. 351/201 1 Z,z, 0 €l€ktíonických komunikáciáct (ďaléJ len ,,zmluva" alebo ,,zmluva o balíku )

PoDNlK

(ďalejlen "Podnik")a

účasrruix _ pnnvnrcxl osoBAlFyzlcKA osoBA - poDNlKATEL

(ďalej len "tjčasmir";

šrarurÁnny oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

ADREsÁ

Kódobjednávky:'|.20062691060
v0, 16,016-201 50527-14:52:39

Strana: 1/3

obchodné meno: Slovak Telekom, a,s,
Sídlo / adresa: Baikalská 28,8'l7 62 Bratislava
ZaOisanÝ: Obchodný reEister Okresného stidu Bratislava oddiel Sa, vložka číslo 208í/B
l0o: 35 763 469 lDlC: 2020273893 l lC ore DPH: sK2020273893
Zastúoený; §ilvia l{aburai Kód oredaicu: l Telesales VSE Reo 37177 Kód tlačiva: 841

obchodné meno /

sídlo oodnikania:
Základná umelecká škola Holíč, Bernolákova 3/37í,9085,1 Holíč 1

Register, čislo zápisu
oodnikaie[a:

E-mail: zusholicúD§tonline.sk Teleíón: 0903475367
lCO: 37838482 lotč: IC pre DPH: sK202,1636í22

Titu llMenoiPriezvisko: - základná umelecká skola
Ulica: l súoisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PSó:
Telefón: lč.OP / Pasu:

- adresa zasielania listín
Titul/Meno/Priezvisko: základná umelecká škola Holíč
Adresa zasielania: Bernolákova 3/37í.9085í Holíč 1

:i_Y1,1,:i,: _
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF} spďstupnená na internetovej stránke Podniku
Požaduiem doručovanie EF PDF do e.mailu zusholic@stonllne.sk

TABUI]KA č. 1

Na položky označenó * sa n€uplatňuj€ DPH

2P - AKCIA: lNT + TP => PQ§| ý||l{NOSTl: 24 mesiacov Akiivácia

Adresa umiestnenia: Bernolákova 3/371, 90851 Holíč

Telefónne

. TPí
linka 200 Aktivácia

užívatelh cLlp
v telef. zozname: Žiadam o

Deaktivácia zobrazenia čísla cLlP D

Biznis Uni . PríolatkovÝ balík Deaktivácia

Adresa umiestnenia: Bernolákova 3/371, 90851

ldentifikácia

. ADSL Aktivácia

Aktivácia

e-mail

Magio lnternet XL, Biznis linka 200 Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca
Zl'ava platná poóas 1. - 30. mesiaca
Zmluvná pokuta za porušenie závázku viazanosti

39,98 € mesaóne/vopred
5,00 € mesačne/vopred

240,00 € jednorazovo *

íiljii+
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podlieha dohod€ zmluvných strán,

podmienok Balíka podla tejto zmluvy o baliku sa uvádza ďale.j ako 
"Rozhodný 

deň-.

cenníkom pre poskytovanie služisb Pevnéj siete, ktor,ý tvorí súča§ť cenníka (ďal€j l6n 
"Akciový 

cenník').

sPoLOčNÉ USTANoVEN|A K PosKYToVANlU SLUžEB V nAMct elLíKA:

viazanosti,

t]častníkovi najmenej,ieden mesiac voprcd. Frekvencia faKurácie je jednomesačná.

služba lnternét:

1) PODM|ENKY PRE PoSKYTOVAN|E SLUŽBY |NTERNET

3) PODM|ENKYAKclÉ PRE POSKYTOVANIE §LUŽBY |NTERNET

plynutie doby viazanosti,

lntsrnBtM-VDsL/MagiolnternetM-Optik,b) MagiolnternetL-ADSUMa§iolntgmetL-VDsl/t\4agiolntgrnetL_Optik,c) MagiolnternotxL_ADsL/Magiolntgm€tXL-VD§L/Ma$o
lnt9m6t XL - optik,

služba Telefonovan16

1} PoDM|ENKY PRE PosKYToVANlE SLUŽBY TELEFoNoVANIE

3) PODMIENKY MclE PRE PosKYToVANlE §LUŽBY TELEFONOVAN|E

Vplyv na plynuti€ doby viazanosti.

b) Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce na§ledovné poradie, pričom písmeno a) označujo najnižší progíam a pism€no c) najvyšši pťogram: a) Doma Happy M, b) Doma
Happy L a c) Doma Happy XL,

Všeobecných podmisnok, upravujúc€j pdmienky zverejňovania titdajov účastníkov v tglsfónnom zozname a infomaěnýcil službách,

doba Viazano§ti automaticky pred{ži o obdobie zodpovedajr}ce skutočnému tryaniu prerušenia poskytovania služieb Podniku, kedy doba viazanosti neplynie,

2) ZMLUVNAPOKUTA(zP):

píe výpočeť'),

ukončenia Zmluvy al€bo píerušenia poskytovania Služieb v dósledku porušgnia zmluvného záVázku Viazanosti:

Kódobjednávky: 1-2006?691060
v0,,16.016-20'l 50527-14:52:39
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4)

5)

6)

7)

vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = zák|ad pre výpočgt zp - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti * základ píe yýpočet zmluvnej pokuty)

§pósob€nej pofušením závázku Viazanosti, prs prípad ktorej bola dojednaná a Vyúótovaná zmluvná pokuta, len vo Výške p€sahujúcej sumu vytlčtovanej zmluvnej pokuty,

zÁvenrčruÉ usTANovENlA

informácii o použíVaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo na intemetovej stfánke Podniku, ktorá ju V budť|cnosti nahradi

zíiadením Služby vo výške 100 Eur (DPH sa neuplátňuje).

uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čas€ vzniku daňovoj povinř|osti Podniku,

zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej pdpísania zmluvnými stranami.

dostupnom na Www,t9lskom,sk alebo insj intsrnetov€j stránkg Podniku, ktorá iu v budúcnosť nahradl a na predajnýct miestach Podniku,

o balíku.

t]ča§tnik podpl§om tsito zmluvy o balíku stlhlasí 30 Za&tlm po§kytovania služby a| pígd uplyrrutím lghoty na o&túpenie. {4 dní a to podpisom terto zmluvy o balíku alebo
aladením poslednej §lužĎy, ak je niektoŤá zo Služleb zrhďovaná, ak nig lo &hodnuÉ inak. Podnik má právo m úhradu sumy úmernel rozsahu po§hítnuÉho pln nh do mom€ntu
odstrlpenla. Týmto srlhlasóm nie je dotknute právo ričastníka odstripť v lehob 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zárcvcň 3 touto Zmlwou o balíku odovzdal UCastrikovi aj

o)N
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=
=

infurmáclu v zmysle §3 Zoo§,

V Žiline, dňa 09.06.2015

*{ l rlr *o.
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