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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 1-793247125627

Kód účastníka: 1022690300
Kód adresáta: '102269030í

Kód tlačiva: 841

uzavrelá V zmysle zákona Č, 35112011 z.z, o ebnronických komunikáciách apríslušných ustanovení zákona č.513/,1991 Zb. obchodného zákonníka vznení
neskorších predpisov

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

PoDNlK

(d'alej len "Podnik") a

účnsrnix - pRÁvNlcxÁ osoeruFyzlcKÁ osoBA - poDNtKATEť

o

l§o
oJ
A
&

T

Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo 208ílB, lČo: 35 763 469, DlČ 2020273s93. lČ pre DPH: sK2o20273893

kód predaicu: Telesales VSE Rep_56501 82 lKód tlačiva: 841
Zastúpený; Si|via Haburaj

Titu l/Meno/Priezvisko: - zák|adná umelecká §kola
Ulica: lsúpisné číslol orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0903475367 lC.OP / Pasu:
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ POOPÍSnŤ NA POSLEDNEJ STRANE

(d'alej len'Účastnír';
šrnrurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ ásrupcl / spLNoMocNENÁ o§oBA

ADREsÁ
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- adresa za§ielania Iistín
Titu l/Meno/Priezvisko ZáRladná umelecká škoIa Holíč
Adresa zasielania: Bernolákova 3, 90851 Holíč 1
Spósob fakturácie: Elektronická íaklúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu zusholic@zusholic.sk
zúčtovacie obdobie: Mesačne od í.dňa v mesiaci do posIedného dňa v mesiaci

2P -AKCIA: Biznis NET + TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov tivácia
Kontaktná osoba: - Základná Umelecká Škota tetetón; 0903475367

Adresa doručenia: Bernolákova 371/3, 90851 Holíč

Adresa umiestnenia: Kollárova 1691/21, 90851

Telefónne číslo: 0346685023
: Biznis linka L

zobrazenie čísla voIajúceho užívateía cllp
v telef, zozname Žiadam o

umiestnenia: Kollárova 1691l21, 90851 Holíč

ldentifikácia :0007553019
internet Deaktivácia
internet e-mail; zusholic@stonline,sk

umiestnenia: Kollárova 1691l21, 90851 Holíč



: Biznls OptikNET L

Doba viazanosti v mesiacoch:' 24

Zmluvnrporutaa porušenie záv ázku

Na položky oznaěené * sa

PREDHET DODATKU
1) Ak je v Tabulke č. 1 pre §lužbu k položks "Program služby. uvedená_lnformácla "Aktlvácla', dochádza na z|k|a{e tohto D'odatku k zriadeniu dane,i SluŽby v

dohodnutom pro.ram€ a účastnlkovl ,9 zvolený progr.;ši,zňv po.kytovaný za ."nu'uu"á"ňďu iábuíke č. 't . Doba Viazanosti, ak ie Pre túto SluŽbu v zmluve

o balíku už dohodnuiá, nle je týmto Dodatkom o"tx.rii'i ir'v,iiá-náo;rĚt'u"..runv-u Ěoáriirietúi" *nu u závislosti od toho, v ktorom momente doby

viazanosti sa Úóastník nachádza,

2) prgdm€tom tohto Dodatku k zmluve o ballku Je zahrnutie d,alšej elektronickej komunikačn€j služby do Balika a. zmena podmienok poskytovania služieb v Baliku

za podmienok dohodnut/ch V tomto Dodatku x zmluve'J ňJikui ÓL'.áno,n a'attx" 1" uřáriiIiÓ, Ívuraná kombinácia jádne|, dvoch alebo troch SluŽieb, ktoďmi

sú Hlasové služby, SlužĎy Televízie a Služby rnt"rn"tořňJ'piirt,ipu.-ránto ooo"tol r,-Žriuvá o uáliku sa považule .á z^Íuuuo Poskytovani veÍejných sluŽieb

vo vzťahu k tým Službám, ktoré €št€ neboli pr€d *"*"řr. táňiá'ÓoJuiiu x zrtuu" o Ůa-riru )iiaoene (ďateilen "zmtuva") 
a Dodatky k Zmluvám vo rrďahu k t'ým

službám v tsalíku, kioré už boli zriadené (ďa|ei len ,il;rŮi;i:.j";;;iiřl,"hi' i sr,]iŮ'J, , aáiiiu Šu p,je"" řvania Zmtuvy o baiíxu wájomne závislé, a teda

zánik jednej zo zmlúvspósobuie zánik ostatných Z.lur'"Ů,Íun."nl"h v Dodatku x.Žrtuu" o balíku, ai sa zmluvné stranv nedohodnú inak' zahrnutie ďalŠei

Služby, zmena podmieňok sxi§tujúcoi Služby a/atebo á"rixá uÉió irrsenie t<torelxáÚJx .á sruzi"b v Baliku poČas trvania te|io ZmluvY o balíku' Podlieha

dohode zmluvných strán.

3) Ak je súčasťou tohto Dodatku k zmluve o ballku Služba, ktorá pred uzatvorením tohto Dodatku €Šte nebola zíiadená, Podnik zriadi danú SluŽbu za Podmienok

dohodnutých v časti ,,Podmienky pro poskytova"i"_sr..tuvll'É&.ienry poskytovaniá sárir" podta tohto Dodatku k zmluve o balíku sa zaČnú uplatňovať aŽ

dňom skutočného zriadenia poslednej taxejto služby] iirpaane ooowdanim posreárre,nÓ'xóncoveno zariadenia (ďalei -t<z"), ktorého odovzdanie je podta

Tabuíky č. 1 tiež predmátom ór,to oo,í"tru ř zmluve á'#fiřňó,riá i"_.iutoe,řut, řtoiá nárún" ako posledn'á. V PriPade technickei neuskutďniteÍnosti

zriadenia niektorej zo služiBb zanitá zm|uvao oalitu oiňJmenI* pooniru Úe"rtnixoř 
"ilo'óro[uráá"á 

pi'všetlcých caitt, rtorymi sú jednotlivé zmluw alebo

Dodatky; Učastnik je v takom přlpade povinný bezodklái"i,iáiit p"a.ii, rz, ar uz jáŠi-rři,'';';;;;il. hi"ý_áue",tou oodátru k Žmtuve o balíku iba také

služby, ktoré už boli v čase jej uzavretia zriadené a ,aiJr"il', iiůrrr" e. l ni', l" aoňoJnuie'áóoánie žiadneho Kz, podmienky po'kYtovania Balika Podra tohto

Dodatku k zmluve o balíku ša začnú uplatňovať dň#řň;"*"t,á"ř,i,i, xió.y'ir; ň;.,T,;;ň" loau iórnouu1o"i pre začatíe'uplaiňovania Podmienok Balíka

podla tohto Dodatku k zmluv€ o balíku sa uvádza ďalej ako "Roznoony oen-,

obsah Ballka je určený parametrami wedenýml v Tabuíke č, 1 tohlo Dodatku k zmluve o ba|íku. PodmienkY PoskYtovania s|uŽieb Podra ÚČaslníkom vYbraných

param€tíov Balika sa riádta nxciovym c€nnikom p* p"JiřJu".l" Šiulien ieun"i siete, itoú tvo* súčasť Cénníka (dalej len ákcioW cenník")'

4\ .MLUVA o vÝpožtóxE; Táto čagť Zmluvy tvor|_osobitnú zmluvu o wpožlčke l(Z, klon] tJěastník a Podnik uzatváraiú v súvislosti so Zmluvou o balíku' Podnik

sa zavázule prenechať úóa.tnlkovl (ako vypožlčlavatiriirll ijJ'o..piá[neno uzlvanla''tioň-ue i"iiuo"ni" nncloNi íďalei len "Kz') a ÚČastnik *zavázuje

užlvať KZ íladn€ a na dohodnutý účsl, ktorým jevyrzrráňr'aruzrlLlrámcl ballka.spirÚ's'a-oplnxo-wri službami podía C,enáix^,l<zbude ÚČastníkovi doruČené

kurlérom, prlpadne povereným pracovnlkom pod.Iir, Výiřzrx. r<z nte p sucastoŮ 
-sruiuy 

iÓ.ivtáu"nej na zákilde ZmluvY o Poslqlovani vereiných sluŽieb a

riadl ea obchodnýml podmĚnkaml na predaj 
" 

naprn i.ái6wJn ;á;-dái(d;;;ll.ř"ÓĚn6iňďp.omiénry-) primm platí, že na PÓdnik ako PožióavateÍa KZ

sa vzťahuJú vge*v paiá,á povinnoeu,,xtore,ea , boir.,řjňřiň-p"a.Iáni".ň vztát,utr,"ňá-ioontr áto prenajimateía a na Úcashíra ako VypoŽidavatela l€ sa

\rzťahuiú vóetry práva'a'frffi*řiffi';, 
" 

ómnii-.vóíipJfirJnxach pre p..j|] ;?ř; U.;[áňyř 5 5lomcu 
s rnýnimkou ttich ustanoveni, Koných

uplatnenle |e r.zrrlaoom ná piatnú právnu uprauu mozrř-iá'rin.'ňáornu,rrúvu omnóone podmienkY woriá súcasť teito ZmluvY o v'ýPoŽiČke'

Doba trvanla výložltky|e neurčltá - na|neskór do ukončenla zmluvy o Balíku. v prlpade zánlku zmluvy o vý-požičke p ucastnix povinný víátiť-podniku kz v

nepoškodenom gtava 
-sóolu 

a príslušenBlvom, 
" 

to n"inJxói, Éňóí.ló a.r 
"a_o'onla 

ránir.u Zmluvy o'Wpoziere. Úeastnir je Povinný v FiPade strat' alebo

poškodenie Rz alebo néýiďenia alebo vráteniďposx#Jiliii ra 
"'.iJ.ói,aioii"n"tJ;"1,t;;ňí 

Ž;l"w 9 w.n9zirxŽ;i"oo riřást'uhia ZmluVY o \^iPoŽiČke,

na základevýzvy podnlku zaplatiť podniku u"_onora.ořii.ÚňŮ pokriu Óo,bo e, Čo'p]r .. n"upráinur"Í. eoomienr<Y Vráienia Kz sli uvedené v Cenníku alebo

i"n póonir oŽna.i Úč€§tníkovi vo rnýzve na vráienie l(Z,

spot-očnÉ UsTANovENlA K posKyTovANlU sLUáEB V nÁMcl anLlKA

1) Podnik poskytuje Učastnlkovi Služby zahmutó V.Baliku vo zvol€nom pr€rame V zmys|9 Taburky Č, 1 a za akciové cenv s BaliČkovou zřavou aŽ od Rozhodného

dňa a to až do uplynutia 30. mesiaca od noznodnénoiň;.i;;óry;rt 3ó_. mesiaca i-ri"'Ů;áJiíiŘÓri po"r.ytovuny Balík za cenu bez viazanosti platnú pÍe tento

Ballk podra platnóho ó":rilil:"ffiřr;;iyt-rřná;i;íii,"i §.íiuv-, Ballku za Jr,"ř"ňérJ v zmyse'te;to. Žmluvy za PredPokladu súČasného wuŽÍvania

Služieb na rovnaxei adiJse ůmiesinánda záprboporiaau'prňenl" po'amienox podta tejto zmluvY Počas celej dobY viazanosti,

2| zUóToVAclE oBDoBlE; Trvani€ zúóor/acieho obdobla j€. uvedené v tabuíke s názvom "Adíe§át - adresa zasielania písomných listin", PÍÍpadnú zmenu Wania

zúčtovacieho obdobia podnik oznámi účastníkovi ,.i',iíiir,"r i"t..-.istac vóprea. Frekvencia fakturácie je jednomesaČná,

3) Nazáklad€tejtozmluvysazriaďujúti€služby,pri.ktorých 
j6vTabu]ke.č,_1 kpoložke"NázovsluŽby'uvedenÓ.Aktivácia",spÓsobzriadeniatakejtosluŽbyje

uv.dený V Tabuke ě. í,V položke 
"Typ 

zriadenia". V,ňióááá-.iiaaáni" sruzuv *moi-ln'Št;i;;; "yňá"" 
úkony zriadenia SluŽÍry ÚČastník V súlade s pokynmi v

osobitných podmienkach. v prlpade zíladenia sruz6v'tecňnirom, vykonává ,ironv iiiáoenia Šlužoy tecnniú podniku v rozsáhu vymedzenom v osobitných

podmionkach . cunniiu"báná iá iiiauenle sruzov ř'ul'"i"nř;'b;';ík;'č";; ;fiJj;;;"-Óilrdv iámoinstaracúu je 0 €. ak i6 v Taburke Ó, Í dohodnutá

doba viazano§ti 24 m€slacov,

ZMENA SLUŽBY V BAL|KU

§lužba Blznlt NET

1) PoDM|ENKY PRE PosKYToVAt,llE SLUŽBY BlzNls NET

podnik a úča§tnlk uza*ára!(lvo vzťahu k tejto služb€ zmluvu o poslqlovanl v€rejných služieb. Prédmetom zmluvY sú nasledovné záVázky zmluvný§h strán:

Kód objednávky: 1,733247 125627
v0.1 6.01 6-202 1 0 125,17 :43:56

slíanai 2l4

Citlivé



a) závázok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných V časti ,,Typ zriadenia" v Tabuťke č. í, ak je zriadenie technicky
uskutočniteťné v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to V lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnrj na predÍžení tejto lehoty (dohoda o predEení tejto lehoty nemusi byť písomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočniterné, táto
Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Účastníkovi.

b) V prípade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s iouto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového
zariad€nia (d'alej len .KZ") Učastníkovi do jeho užívania vo íorme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik ie povinný poskytnúť Učastníkovi
prislušné KZ za dohodnutých podmienok. Ak dójde k zániku tejto zmluvy z dóvodu nemožnosti Zriadenia pripojenia k sieti v zmysle bodu 1, dójde zároveň
aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej éa poskytnutia KZ Účastníkovi a Účastník je z tohto dóvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak
došlo k jeho pr€Vzatiu,

c) závázok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných V zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je
v Cenníku alebo osobitných podmienkach dohodnuté inak, Ak je Však podmienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripoienia k sieti Podniku
podía písm, a) alebo odovzdanie KZ podfa pism, b) alebo obidve tieio podmienky, závezok Podniku poskytovať príslušnú službu vznikne až s účinnosťou
ku dňu Splnenia danej podmienky podta písm. a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmi8nok, ak nie je v Cenníku alebo osobitných podmienkach
dohodnuté inak,

d) Učastník čestne Vyhlasuje, že je V|astníkom nehnutel'nosti, na ktorej má byť Vybudované pripojné telekomunikačné Vedenie a umiestnený konco\^ý bod
siete služby, a{ebó ze ma x předmetnej nehnuternosti užívacie právo z nájomného alebo iného práVneho Vzťahu. tjč€stník, ktoný má k nehnuternosti
užíVacie právo z náiomného alebo iného právneho Vzťahu zároveň čestne Vyhlasuje, že informoval Vlastníka o Vybudovaní prípojného telekomunikačného
Vedenia umiestneni koncového bodu siete služby a jeho dósledkoch v plnom rozŠahu a má k tomu od Vlastníka qíslovný súhlas. Ak Účastník uviedol v
tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe vyzvy Podniku n€predloží vyhlásenie vlastníka nehnuternosti a v súvislosti s tým
Vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Úča§tník sa zavázuie Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť.

2) PoDM|ENKY AKclE PRE PosKYToVANlE SLUŽBY B|ZNls NET
a) Prechod na nižší program Služby lnternet ako.|e uvedený v Tabulke č, 1 je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH.Pre určenie nižšieho Progíamu služby,

je rozhodujúce poíadie urfuné v nasledujúcom písmene tohto bodu.

poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno g) najvyšši program: a) ÉEŇs-Ktasitiruer-rt-AoSl lBiznis KiáŠikNETiilVD§L / Bizňis
optikNET M, b) Biznis KlasikNET M+ ADSL / Biznis KlasikNET M+ VDSL, c) Bizni§ optikNET L, d) Biznis KlasikNET L+ VDSL e) Biznis KlasikNET XL
ADSL / Biznis Kla§ikNET XL VDSL / Biznis optikNET XL, f) Biznis KlasikNET xXL VDSL / Biznis optikNET XXL a g) Biznis optikNET MAx,

služba lnternet

a) Doplnková služba Magio internet security je poskytovaná za podmienok stanovených v Podmienkach poskytovania doplnkovej služby Magio internet
Security. Účastník má možnosť kedykofuek v priebehu poskytovania doplnkovej služby Magio internet Security požiadať o jej bezplatné zrušenie, Zrušenie
služby bude účinné dňom akceptácie tejto žiadosti Účastníka Podnikom, najneskór do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Učastníka Podniku.

V súlade s príslušnými u§tanoveniami Zmluvy o poskytovanl verejných služieb (d'alej len "Zmluva") sa rušia služby označené ako "Deaktivácia" v Tabufke č,í k položke

,,NázoV služby".

Ak súčasťou zmluvy bolo poskytnutie Kz, ktoré je Vo Vlastníctve Podniku, je Účastník povinný toto l{Zodovzdat Podniku najneskór do 10 dní od dátumu zániku zmluvy.
V prípade nespln9nia tejto povinno§ti sa t]častník zavázuje zaplatiť zmluvnú pokutu za nevrátenie KZ V zmysle Cenníka. ostatné Služby poskytované V Balíku spolu s
touto službou budr] aj nadalej poskytované za podmienok podta tejto zmluvy. Účastník ale berie na Vedomie, že ak na základe tejto zmluvy dochádza k Zmene

poskytovania ostatných Služi€b, táto zmena bude r]činná až dňom uplynutia \^ýpov6dnej doby vo vzťahu k Službe lnternet.

služba Telefonovanle
Podnik a Účastnlk uzatvárajú Vo Vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorlým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom identifikovaným v
tabulkeč.í(d'alej len,,Zm|uva")mení aupravujevrozsahuaspósobomuvedenýmvtomtoDodatkukZmluveobalíku.OstatnéustanoveniaZmluvy,ktoréniesú!ýmto
Dodatkom k zmluve o balíku dotknuté zostávajú v plalnosti bez zmeny.

1) PoDM|ENKYAKclE PRE PosKYToVANlESLUŽBYTELEFoNoVAN|E
a) Prechod na nižši píogram služby Telefonovanie ako je uvedený V Tabulke č. 1 je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. Pre určenie niŽšieho Programu

služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujt]com písmene tohto bodu.

b) PrB stanovenie nižšieho Programu služby je určujrice nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najvyŠŠÍ program:

a) Biznis Linka M, b) Biznis Linka L a c) Biznis Linka xL. Zmena Programu služby v zmysle tohto písm. nemá vplyv na plynutie doby Viazanosti.

N

(j
óó
T

zÁvAzox vnznNosrt
Účastnít< sa zavázuje, že počas doby viazanosti v Tabul'ky č. 1 (ďalej len ,,doba viazanosti"), ktorá sa počíta od Rozhodného dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s
Podnikom vo vzťahu ku každej Službe poskytovanej podfa tejto Zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktoný by viedol k ukončeniu jednotlivej Zm.luvy a (ii) bude
riadne a Včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (d'alej len ,,závázok viazanosti"), pričom porušenímzávázku Viazanosti je (i) výpoved'Zmluvy UČastníkom, ak
V}ipovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie poča§ dojednanej doby Viazanosti, (ii) žiadosť o prenesenie telefónneho čísla k inému podniku
poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak V dósledku tejto žiadosti dójde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní Hlasovej služby počas dojednánej doby
Viazanosti, (iii) nezaplat€nie ceny za poskytnuté Služby Učastníkom ani do 45 dní po jej splatnosti, na základe ktorého vznikn8 Podniku práVo na odstúpenie od Zmluvy
(ďalej len,,porušenie záVázku Viazanosti''). Doba Viazanosti plynie iba počas doby využíVania služieb V zmysle tejto Zmluvy o balíku. V prípade preruŠenia poskytovania

služieb Podniku na základe Využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie služieb Vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo VŠeobecných
podmienok, sa doba Viazanosti automaticky predEi o obdobie zodpoúedajúce skutočnému trvaniu prerušenia posk!4oÝania služieb Podniku, kedy doba Viazanosti

neplynie,

zMLUvNÁ PoKUTA (zP)

Podnik a t]'častnlk sa dohodli, že porušením závázkuviazanasti vznikne Podniku Voói Úča§tníkovi právo na zaplatenie vyúčtovane.| zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku v dósledku porušenia záVázku Viazanosti
vzhladom na benefity, ktoré Podňik poskytol Účastníkovi na základe tejto Dohody, Benefitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za
zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnko\^ých služieb) podía Cenníka (rozhodu,iúce srj c€ny bez viazanosti), zlava z c§ny zariadenia podla tabulky Č. Í ,
ktorá predstavuió rozdiel medzi"neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo ÚčastníXÓvi na základe teito Dohody poskytnuté. Benefity poskytnuté Účastníkovi
na základe tejto Dohody tvoriace záktad pre Výpočet zmluvnej pokuty sú uvedené v tabuíke č, 1 a V časti ,,podmienky akcie pre poskytovanie služby", pripadne v
Akciovom cenníku. Základom pre \^i,pŇet zmluvnej pokuty v pripade porušenia závázku viazanosti všetkých Služieb v Balíku ie súčet základu pre \^ýpoČet Vo
Vzťahu k Baliku a základu pre výpočet vo vzťahu k Všetkým zariadeniam, ktoré boli Úcastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté a to Vo \^ýŠke uvedenej V

tabutke č. 1. základom pre Výpočet zmluvnej pokuty V prípade porušonia zmluvného záVžku viazanosti len vo vzťahu k niektorej zo Služieb v Balíku je súČet
základu pre výpočet vo Vzťahu k tejto jednotlivej službe a tých zariadeni, ktoré boli Účastníkovi poskytnuté Výlučne Vo Vzťahu k tejto službe a to vo výŠke
uvedenej v tabul'ke č. 1. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia špecifikovaného V Tabuíke č. 2 tejto Dohody na základe osobitných podmienok tejto
Dohody s označením ,,PREDAJ ZAR|ADEN|A", v základe pre výpočet ZP nie je zohladnenázlava z kúpnej ceny takéhoto zariadenia a jej Vrátenie je upravené v
Samostatnej časti tejto Dohody s označením ,,PREDAJ ZARIADENIA'. Tento základ pre určenie zmluvnej pokuty je V Dohode označený aj ako ,,Základ pre

Wpočet".

2) Vyrjóovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podra nižšie uvedeného vzorca, ktoni vyjadruie dennó klesanie zoZákladu prs výpočet počas plynutia doby
viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania služieb V dósledku porušenia zmluvného závázku Viazanosti:
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vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = základ pre qýpočet zp - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/ce|kovlý počet dní doby viazanosti - základ pre výpočetzmluvnej pokuty)

3) Zmluvná pokuta je splatná V lehote uvedenej na faktúre, ktorou je tjčastnikovi vyúčtovaná. Uhradenlm zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závázok viazano§ti voVzťahu ktej SluŽbe alebo SluŽbám, ku ktoným bola zmluvná pokuta uhradená, preto Účastník zmluvnú porútir zá porušenie závázku viazano§ti zaplat1 ibajedenkrát, Podnik je oprávnený poŽadovať náhradu Škody spósobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktorej bola doiednaná a Vyúčtovaná zmluvnápokuta, len vo výške presahujúcej sumu Vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
zÁvenečHÉ usTANovENlA
Í) sPMcÚVANlE osoBNÝcH UonJov: Podnik sa zavazuje spracúvať osobné údaje výluč,ne na r!čely, na ktoré boli získané. V prípade zmeny účelusPÍacovania osobných Údajov si na tťlto zmenu vyžiada osobitný súhlas, Ýiac'iníormácií o'loúziváni osobných úoaíiv'možno nálsť nu

wWW.telekom "slďosobne_udaie.
2) Zmluvné strany sa dohodli, Že V píípade zmeny sadzby dane z přidanej hodnoty je Podnik opíáVnený kíorúkofuek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,

Že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dané z pridanej hodňoty aktuáinu v čase vzniku dáňovej povinnosti podniku.
3) Vo Vzťahu k SluŽbám, Pri ktoných je V Tabuíke č, 1 k položke 

"Názov služby" uvedené ,,Aktivácia" sa qýmto dokume nlom uzatvárazmluva na dobu n€určitú,
4) Táto zmluva nadobúda.platnosť a ÚČinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, že je úča§tník povinný v zmy§le § 5a ods. 7 zákona ó.211t20OO Z, z. o slobodnom PrístuPe k informáciám a o zmene a doflnéní niektorých zai<oňov paxon o sÚŇe'intormácií; v'znenřnesroršich predpisov

zverejniť Zmluvu, nadobúda táto Zmluva Platnosť dňom jej p9dpísania oprávnenými Žástupcami oboch zmluvných strán a rlěnnosť dňom nasledujticim po dnidoruČenia PÍsomného PoMdenia o zverejnení tejto Zmluvy Účastnikom Podniku, ktoťý týmto zároveň pozaoúítitaŘeto písomné potvrd€nie Ózváie;nent te;to
Zmluvy.

5) Vyhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k ZmlUVe o,balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služisb (ďalej
len ,,VŠeobecné podmienky"), o§obitnými podmi€nkami pre poskytovanie služieb Televízie, osobiňými poomienxámi pró poóxyovanie slúžíeb lnternetového
PrÍstuPu alebo Osobitnými podmienkami_ pre poskytovanie Hlaswých služieb v závislosti od'toho, ktoié siuzoý ir: ná Áuaáe v,fio zmluvy o balíku ná-,1iiř;;;
PoskYtované, tvoriace Prílohu VŠeobecných Podmienok, Obchodnými podmionkami na predaj a nájom koncoqých zariadení pípadne ďalšó osobitné podmienky
vYdané Podnikom a uPravujúce _Pogryenky pre poskytovanie siužieb poskytovaných na ,artaol t"lto Žrli,uý o u"lixu (oále; ten ,,osobitné poomienty") acenníkom pre poskytovanie sluŽieb Podniku, vráiane Akciového _cenníka-(ďalej'len ,CenníkJ, rtóré sa ako neoddelitiřné'súč;fi tejto zmtuvy o balíkuzavŽujem dodrŽiavať. s]_9li,! 

ry_dP'*T,eory:9z]Jj€m 
(i) prevzati€ VšeobecnýČh Ňmieno*, oso6itných poamiánor a Cenníka, (ii) že si záiěziaóblednavam vtejto Zmluve o balíku ŠPecifikované Služby, (ili) že sa zavázujam riadne a včás plniť všetky povinnoúl uv'piyu"jŮo'z tejto zmluvý b balíku. Vyhlasujem, že sombol oboznámený Podnikom, Že aktuálne informácie o platnýČh cenách za Služliy je možnó'získať v adúaínom CenniŘu dostupnom na ww,i,.telexbr.sk aleboinej intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budricnosti nahradi a na predajných miéstacn podniku.

6) Podnik a ÚČastnír sa doho_dli.na urČení dóvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dóVody sú obsahom časti Všeobecných podmionok preposkytovanie verejných služieb podniku, upravujúcej zmenu Dodatku k zm|úve o balíku, 1 /
V Bratislave, dňa 04.03,2021

ťíiitfrrr
§errgd{Tt

#{*d§*É
§§ ř #F§
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