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uva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet Kód objednávky:'|-793177179929
Kód účastníka: í022690300
Kód adresáta: 1022690301

Kód tlačiva: 841

uzavretá podl'a ust. § 44 a súvisiacich ust. zákona č.351l2O11 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej len,,Zmluva" alebo,,Dohoda").

uzavrelá medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej len,,Zmluva"),

PoDNlK

(ďalej len "Podnik") a

účnsrruíx - pRÁvNtcKÁ osoBA lFyzlcK^ osoBA - poDNlKATEť

(d'alej len "Účastník")

šrarurÁnNy oRGÁN l zÁxottHÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

EsA

1 ) PREDMETOM TEJTO ZMLUW sú nasledovné závezky zmluvných strán:

a) závezok Podniku aKiVoVať a poskytovať Účastníkovi Služby vrozsahu podmienok dojednaných vtejto zmluve, ato do 3 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti Zmluvy, ak nie je v Cenniku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak.

b) Závázok Účastníka platiť riadne a včas cenu za Služby poskytované na áklade tejto Zmluvy, a to v zmysle Cenníka v platnom znení, pokial' nie je
v zmluve uvedené inak a dodržiavať ostatné svoje povinnosti V súlade s touto Zmluvou, Vrátane jej súčasti, ktoré tvoria Všeobecné podmienky pre
poskytovanie verejných služieb (ďalej len ,,Všeobecné podmienky"), ktoré sa v plnom rozsahu aplikujú aj na zmluvný vzťah medzi Podnikom a Účastníkom
založený touto Zmluvou, Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb televízie a aktuálne platný Cenník pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len
,,Cenník").

c) Účastnír berie na Vedomie, že podmienkou využívania Služby je súčasné splnenie nasledovných podmienok: i) prístup do siete internet s minimálnou
nf,chlosťou downstreamu 1 Mbit/s, ii) stiahnutie osobitnej aplikácie umiestnenej na stránke lr,rvrrw,magiogo,sk do zariadenia, prostredníďvom ktorého bude
Účastník Službu využívať, a to podl'a postupu, ktoný Podnik uvádza na stránke www.telekom.sk iii) registrácia Účastníka na stránke
www.magiogo.sldregistrácia podla postupu uvedeného ma stránke www.magiogo.sk aiv) splnenie funkčných atechnických požiadaviek na zariadenie,
prostredníctvom ktorého bude Úěastník Službu využívať, uvedených na stránke Www.telekom.sk. splnenie podmienok uvedených V bodoch i) až iv)
predchádzajúcej vety je vo výlučnej zodpovednosti Úč€stníka.

d) Pre vylúčenie akýchkotvek pochybnosti súčasťou tejto Služby nie je poskytovanie pripojenia do siete internet. Výber poskytovatel'a služby pripojenia do
siete internet je Výlučne v zodpovednosti Učastníka.
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ POOPÍSnŤ NA POSLEDNEJ STMNE

Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo 208ílB, lČo: gs 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK202o273893

kód predaicu: Telesales VSE Reo 5650182 lKód tlačiva: 841
Zastúpený: silvia Haburai

obchodné meno /
sídlo oodnikania:

Základná umelecká škola Holíč, Bernolákova 3, 9085'1 Holíč 1

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
KontaktnÝ e-mail: zusholic@zusho!jc.sk Kontaktné tel.č.: 0903475367
lco: 37838482 lC ore DPH: sK2o21636122

Titu l/Meno/Priezvisko - základná umelecká skoIa
Ulica: lsúpisné číslo: orientačné číslo:
Obec: PsU:
leleton: 0903475367 lC.OP / Pasu:

ADR - adresa zasielania listin
Titu l/Meno/Priezvisko základná umelecká škola Holič
Adresa zasielania: Bernolákova 3, 90851 Holíč,1
Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mailu zusholic(azusholic.sk
zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

ABUEKAč.1 Mesačné
Maqio GO Benefit bez viazanosti Aktivá*ia
Císlo zmIuvy:
992835í í 1 8

Kontaktná osoba: -Základná Umelecká Škola Telefón: 0903475367
Adresa doručenia: Bernolákova 37'l13, 90851 Holíč

ilaz.oÝ ářúžby; Más:io::TéleÝiiia cez intérnet &i*třÝá*?a

Identifikácia Maoio GO: í EA4DR3P|K &ktžvá*řa

Proqram služby: Maqio GO Benefit
poskvtované k službe &káivá*i;*
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Podnik zašle Účastníkovi informáciu o aktivácii služby Magio Televízia cez internet spolu s identifikátorom Účastnika pre registráciu (ďalej len ,,lnformácia
o aktivácii služby") na Účastníkom uvedené telefónne číslo álebo e-mail uvedený pri identifikácii Účastnika. V prípade, ak si Úča;tník zvoií zaŠlanie lnformácie
o aktivácii služby na e-mail, Úč€stník berie na vedomie, že lnformácia o aktivácii služby bude s jeho súhlasom doručovaná ako text, ktoný bude obsahom
emailovej správy, ktorej otvorenie nebude chránené heslom proti neopráVnenému prístupu k údajom. Vtakom prípade Učastník podpisom tejto Zmluvy
potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov uvedených v lnformácii o aktivácii služby zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred
prístupom tretích osób.

ELEKTRoN|CKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tejto Zmluw potvrdzuje/udel'uje súhlas na poskytovanie faktúry v eleKronickej forme, a zároveň súhlas s
poskytovaním EF sprístupnením na internetovej stránke Podniku podl'a platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveň bude Účastníkovi bezplatne
poskytovaná služba Podrobný rnýpis v elektronickej forme na internetovej stránke podniku. Ak Účastník využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF
bude zároveň doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú Učastníkom pre zasielanie EF podl'a tejto Zmluvy a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému pristupu k údajom. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretich osób. Podnik nezodpovedá za škody spósobené účastníkovi prístupom
neoprávnených osób k údajom na EF Vo formáte PDF. odpis EF V listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cenníka.
ZÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabul'ke s názvom 'Adresát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia faKurácie je jednomesačná.

Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje uýlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o používaní osobných údajov možno nájsť na www,telekom,sUosobne-udaje.

Túto Zmluvu je možné meniť niektoným zo spósobov dojednaných V tejto zmluve, Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo osobitných podmienkach, pokiať
sa na túto Zmluvu vďahujú. Táto zmluva nadobúda platnosť a úcinnosť dnom jej podpísania zmluvnými strenami.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoívek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez DPH) upletni sadzbu dane z pridanej hodnoty aKuálnu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku.

Podnik nie je spósobilý garantovať funkčnosť Služby v prípade, ak i) poskytovateťom služby prístupu do siete internet je iný podnik elektronických komunikácii
ako Podnik, ii) prístup do siete inteínet nespíňa požiadavku minimálnej nýchlosti downstreamu 1 Mbiťs, iii) zariadenie, prostredníctvom ktorého bude Účastník
Službu využívať, nespíňa funkčné a technické požiadavky na zariadenie uvedené na stránke www.telekom.sk, iv) Účastník si nestiahol osobitnú aplikáciu do
zariadenia, prostrednictvom Korého bude Účastník Službu využívať, podl'a postupu, Koný Podnik uvádza na stránke www.magiogo.sk alebo v) Účastník za
nezaregistroval na stránke Www.magiogo.sldregistrácia podta postupu uvedeného ma stránke www.magiogo.sk, Účastník berie na Vedomie, že prenesené dáta
pri sledovaní televíznych píogramov v rámci tejto Služby prostredníctvom internetu sú súčasťou objemu dát pre prístup do siete internet. Prenesené dáta nad
rámec dátového paušálu (ak sú obmedzené) budú Účastníkovi spoplatnené podl'a cenníka poskytovatera, ktoný prístup do siete internet poskytuje.

Vyh|asujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami, osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Televízie
tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb
poskytovaných na základe tejto zmluvy (ďalej len ,,osobitné podmienky") a cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku, ktoré sa ako neoddelitel'né súčasti tejto
Zmluvy zavázujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ii) že si ávázne
objednávam v tejto Zmluve špecifikované Služby, (iii) že sa zavázujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Vyhlasujem, že som bol
oboznámený Podnikom, že aKuálne informácie o platných cenách za služby je možné získať V aktuálnom Cenníku dostupnom na Www.telekom.sk alebo inej
internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku. Zmluvu je možné meniť niektoným zo spósobov dojednaných v
Zmluve, Cenniku, Všeobecných podmienkach alebo osobitných podmienkach. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými
stranami.

Pokial' je táto Zmluva uzatvorená medzi Podnikom a Účastníkom, Korého je možné považovať za spotrebitel'a podťa ákona é. 1o2l2o'l4 z.z. o ochlane
spotrebitela pri predaji tovaru alebo poslrytovaní služieb na áklade zmluvy uzavretej na diatku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkouých priestorov
predávajúceho (ďalej len ,,ZoOS") a pokiaI bola táto uzatvorená spósobom uvedeným v ZoOS, le Úcastnik oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy ako
celku alebo od jednotliuých jej častí, Konými sú Zmluvy alebo Dodetky Vo Va'ahu ku jednotlivej službe V lehote 14 dní odo dňa (i) uzavretia tejto Zmluvy, ak je jej
predmetom vlýlučne poskytovanie Služieb, (ii) prevzatia KZ poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokiat spoločne a súčasne s uzavretím tejto zmluvy uzatvoril
Učastník zmluvu o nájme KZ alebo kúpnu zmluvu k zariadeniu (ďalej len ,KZ") KZ. Za súčasné uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kúpe l(Z sa považuje, aj keď
sú usknovenia upravujúce nájom alebo kúpu KZ obsahom tejto Zmluvy. Učastník musí v odstúpení uviesť, od ktorej časti tejto Zmluw odstupuje (od Korej
Zmluvy alebo Dodatku), inak sa má zato, že odstupuje do Zmluvy ako celku, vrátane jej častí, ktonými sú Zmluvy alebo Dodatky. Odstúpením od Zmluvy sa
Zmluva zrušuje od počiatku, pričom Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskór v lehote ,|4 dní odo dňa ániku Zmluvy vrátiť Podniku akékoívek hnuteIné
veci, Koré mu boli odovzdané V súvislosti s plnením tejto zmluvy. Podnikje povinný najneskór v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy Vrátiť
Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Ustanovenia tejto časti Zmluvy nestrácajú platnosť
ani po zániku zmluvy z dóVodu včasného odstúpenia zo strany Účastníka.

Účastník podpisom tejto zmluvy súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie - 14 dní a to podpisom tejto zmluvy alebo
zriadením poslednej Služby, ak je nieKorá zo Služieb zriaďovaná, ak nie je dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého
plnenia do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nie je dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní V zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s touto zmluvou
odovzdal Úč€stníkovi aj informáciu v zmysle § 3 ZoOS.

V Bratislave, dňa 25.02.2021
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