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Dodatok

uzavretá v zmysle zákona é.35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách apríslušných ustanovení zákona č. 5í3/1991 Zb. obchodného zákonníka vznení
neskorších predpisov

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

PoDN!K

(d'alej len "Podnik") a

(d'alej len "Učastník")

šrnrurÁnNy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

ADREsÁ

TABUEKAč.1 Mesačné

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 1-7S317717992s
Kód účastníka: 1022690300
Kód adresáta: 102269030í

Kód tlačiva: 841
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ POOPÍSnŤ NA POSLEDNEJ STRANE

Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava !, oddie!
Sa, vložka číslo 2081/B, lČo: 35 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893

kód oredaicu: TeIesales VSE Rep_56501 82 lKód tlačiva: 841
Zastúpený: Silvia Haburaj

účnsrruíx - pRÁvNtcKÁ osoBA/FyzlcKÁ osoBA - poDNtKATEE
obchodné meno /

Sídlo podnikania:
Základná umelecká škola Holíč, Bernolákova 3, 90851 Holíě 1

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: zusholic@zusholic.sk Kontaktné tel.č.: 0903475367
lCO: 37838482 lC pre DPH: sK2021636122

Titu l/Meno/Priezvisko - základná umelecká s kola
Ullca: lsúpisné číslo: l orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: 0903475367 IC.OP / Pasu:

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

Požaduiem doruěovanie EF PDF do e-mailu zusholicí@zusholic-sk
zúčtovacie obdobie: Mesačne od í.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

,!q ln

BALiK 2P - AKclA: Biznis NET + TP => DoBA VtAzANosTl: 24 mesiacov éi"li,l4ri*

Císlo zmIuvy:
992835í 1 20

Kontaktná osoba: - Základná Umelecká Škola Telefón : 0903475367
Adresa doručenia: Bernolákova 371/3, 90851 Holíč

NázŇ šlužP,y: Verejná iélefónna služba
Císlo zmluvy:
2028491472

Adresa umiestnenia: Bernolákova 37113, 90851 Holíč

Telefónne čísIo: 0346683620
Program služby: Biznis linka L
Deaktivácia zobrazenia ěísla voIaiúceho CLlP D
Zverejnenie v telef. zoznamei Žiadam o zvereinenie
zobrazenie čisla volaiúceho uživatel? cLlp
Názov službyl M-6io lnieřnet ,,,,,., .::,#**ktitx**.i*
Císlo zmluvy:
2o2s184133

Adresa umiestnenia: Bernolákova 37113, 90851 Holíč

ldentifikácia prístupu: 001 8í 00030 il*s&*iu4r

Magio internet Securitv n** ř,4;-.Á *

Magio internet Securitv e-mail: zusholic@stonline.sk
Typ zriadenia: Samoinštalácia §aa§ě§;i*il*

KZ,ONT
Názov službY;, Biznis NET F{řntji Jdi;iiit



Císlo zmluvy:
9928351 1 1 9
loenIlTlKac!a prlstupu: o01 E1 ooo30
rvp prlp
Program služby: Biznis OptikNET XXL
Doba viazanosti v mesiacoch.. 24

Aktíqráe ia
ekt|ffi§
=-:-:_--=-&§§§Ya*,§

OnNet Security Aktiw**§a
Verejná dynamická lPv4 adresa Éq§tl\ra§
HAG/oNT WlFl Řř{{tvac
.Nážov

-
Balík Biznis OptikNET XXL, Biznis
linka L

Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 55,60 EUR mesačne/vopred

Balíčková ztava Zl'avqplaínápoeas t.
Základ pre výpočet ZP - Balík Zmluviáp@

viazanosti
240,00 EUR*

-

jednorazovo

LaKlaQ pre Vypocet ZP - sluzba Zmluvná pokuta za porušenie závázku
viazanosti

120,00 EUR- jednorazovo

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

PREDMET DODATKU
Í) Ak je v Tabuťke e t nr9 ;9191u.,k 

poloŽke "Program služby" uvedená iníormácia 'Aktivácia", dochádza na áklade tohto Dodatku k zriadeniu danej služby Vdohodnutom programe a UČastníkovi je zvolený program SluŽby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabul,ke č. 1. Doba viazanosti, ak je pre túto Službu v Zmluveo balíku uŽ dohodnutá, nie je ttýmto Dodetkom doiknutá a pýnie náCalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente dobyviazanosti sa Účastník nachádza.
2\ Predmetom tohto Dodatku.k Zmluve o balíku je zahrnutie ďalšej elektronickej komunikačnej služby do Balíka a zmena podmienok poskytovania služieb V Balíkuza podmienok dohodnutrých V tomto Dodatku k Zmluve o balíku. obsahom B;líka je Účastňíkom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo troch Služieb, Konýmisú Hlasové sluŽbY, SluŽbY.TelevÍŽe a SluŽby lnternetového prístupu. Tento Dodat'ok k Zmluve o bálíku sa p"Jazqé .á zmíuvu o poskytovani verejných služieb

vo Vzťahu k ttým SluŽbám,._ktoré eŠte neboli pred uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o balíku zriadené (ďalej len ,Zmluva") a Dodatky k Zmluvám vo Vďahu k týmSluŽbám v Balíku, Koré uŽ boli zriadené (ďalej len,,Dodatok"), Jednotlivé Zmluvy k Službám v Balíku Šú póe." iúnia Zmluvy o baiíku vájomne závislé, a tedazánik jednej 20 Zmlúv sPÓsobuje zánik ostatných Zmlúv obsiahnutých v Dodat-ku k Zmluve o balíku, aŘ sa zmluvné strany nedohodnú inak. zahrnutie ďalšejSluŽby, zmena podmienok existujúcej SluŽby a/alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkoívek zo Služieb v Balíku počas trvania tejto Zmluvy o balíku, podlieha
dohode zmluvných strán.

3) Akje súČasťou tohto Dodatku k Zmluve o balíku SluŽba, ktorá pred uzatvorením tohto Dodatku ešte nebola zriadená, Podnik zriadi danú Službu za podmienok
dohodnuttých v Časti ,,Podmienky pre poskytovanie sluŽby''. Podmienky poskytovania Balíka podta tohto Dodatku k Zmluve o balíku sa začnú uplatňovať aždňom skutoČného zriadenia poslednej takejto Služby, prípadne odovzdaním posledného kóncového zariadenia (ďalej 'Kz,), Korého odovzdanie je podl,a
Tabul'ky Č. Í tieŽ predmetom tohto Dodatku k Zmluve o baliku; rozhodujúca je sťutočnosť, ktorá nastane ako posledni. V piípade technickej neuskutočniteťnosti

'Jl1*,].i: ,l!Ť."]ej zo SluŽieb zaniká zmluva o balíku oznámením Podniku Účastníkovi ako celok vrátane jej'všetkých čaŠti,'t<ton;mi sú jednotlivé Zmluvy alebo
DodatkY; UČastnik je v takom PríPade povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak už došlo k jeho prevzatiu. Át sú Š,:eastou oodátku r žmluve o baliku iba také
sluŽby, ktoré uŽ boli v Čase jej uzavretia zriadené a ároveň v Tabul'ke č. í nie je dohoonuté dodánie žiadneho KZ, podmienky poskytovania Balíka podl,a tohtoDodatku k Zmluve o balíku sa zaČnú uPlatňovať dňom jej u'evretia. Deň, Korlije v zmysle tohto bodu rozhodujúci pre začatie'uplaiňovania podmienok Balíkapodla tohto Dodatku k Zmluve o balíku sa uvádza ďalej ako "Rozhodný deň..
Obsah Balíka je urČený Parametrami uvedenými v Tabufke ě. 'l tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Podmienky poskytovania S|užieb podfa účastníkom vybraných
Parametrov Balíka sa riadia Akciorrrým cenníkom pre poskytovanie Služieb Pevnej siete, ktoný tvorí súčasť céňnikjlďalej len ,,Akciorný cenník,,).

4) ZMLUVA o VýPoŽlČKE: 
_Táto _casť Zmluvy tvorí osobitnú Zmluvu o výpožičke KZ, ktorú Účastník a Podnik uzalvár4ú v súvislosti so Zmluvou o balíku. Podnik

sa zavázuje prenechať UČastníkovi (ako vypožičiavatel'ovi) do bezplatného užívania koncové zariadenie HAG/oNi (ďalej len "KZ.) a účastník sa zavázqe
uŽivať l(Z riadne a na dohodnut'ý účel, Koným je využívanie služieb v rámci balíka spolu s doplnko\^ými službami poola benňita. bbÍ.ri. Úeá"inir.oui doručené
kuriérom, PríPadne Povereným Pracovníkom Podniku. Výpožička t(Znieje súěasťou Služby poskytóvanej na zákiade Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a
riadi sa Obchodnými Podmienkami na predaj a nájom koncov,ých zariadání (ďalej len.,Obc}bdnďpodmiénky") priěom platí, že na póonit ako pÓžičiavatera xz
sa Vďahujú vŠetkY Práva a Povinnosti, ktoré sa v Obchodných podmienkach vááhujú na Podnik áto pr.n"jí,,i,át"r" a na účastníka ako vypoiičiavatela KZ savŽahujú vŠetkY Práva a Povinnosti, Koré sa v Obchodných podmienkach pre predáj a nájom KZváahujú na nájomcu s vlýnimkou týcňustanovení, ktoných
uPlatnenie je vzhladom na platnú právnu úpravu možné len na nájomnú zmluvu Óbchódné pbdmienky woriá súčasť iejto Zmluvy o rr,ýpoŽičke.
Doba_trvania výPoŽiČkYje neurČitá - najneskór do ukončenia Zmluvy o Balíku. V prípade zániku Zmluvy o rnýpožičkeje účastnít povinný vrátiť podniku KZ v
nePoŠkodenom stave sPolu s prísluŠenstvom, a to najneskór v lehoie 10 dní odo'dna zániku Zmluvy o'v,lpoliete. účástník je povinny Ú prípade straty alebo
PoŠkodenia KZ alebo nevrátenia alebo vrátenia poškodeného KZ v stanovenej lehote po ukončeni Zmluvy o u,lpožičke alebo §oeás trvalria Ž,riluuy o výp'ožičke,
na áklade V!ýZVY Podniku_zaPlatiť Podniku (jednorazovo) zmluvnú pokutu 60,00 e. 1OeH sa neuplatňujej. eoámienty vráteniá KZ sú uvedené v óenníku alebo
ich podnik oznámi Účastníkovi vo rr,ýzve na vrátenie kz,

sPoLočNÉ USTANoVEN|A K PosKYToVANlU sLUžlEB V nÁircl enLíKA
1 ) Podnik poskytuje ÚČastníkovi sluŽby zahrnuté V Balíku vo a/olenom programe v zmysle Tabutky é. 1 a za akciové ceny s Balíčkovou zl:avou až od Rozhodného

dňa a to aŽ do uPlYnutia 30. mesiaca od Rozhodného dňa. P<i uplynuií 3Ó. mesiaca 
-ouoe 

účastňítovi poskytovaný Balík za cenu bez viazanosti pÉtnu pre tentoBalík Podta Platného Cenníka.. Podnik poskytuje Účpstníkovi Služby v Balíku za akciovú cenu v zmysle tejto Žmfuvy za predpokladu súčasného využívania
SluŽieb na rovnakej adrese umiestnenia a za predpokladu plnenia po'dmienok podla tejto Zmluvy poeas cete;Óouýviazanosti.

2) ZÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúáovacieho obdobia je uvedené V tabuíke s názvom 'Adresát - adresa zasielania pisomných listín,,. Prípadnri zmenu trvania
zúČtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmerlej jeden mesiac vopred. Frekvencia faKurácie je jednomesačná.

3) Na zéklade tejto Zmluvy sa zriaďujú tie SluŽby, pri ktoných je v Tabuíke č. 1 k položke ,,Názov služby" uvedené ,,Aktivácia,,. spósob zriadenia takejto služby je
uvedený v Tabuťke Č. 1 v Položke ,T.yp zriadenia". V prípade zriadenia Služby samoinštáláciou vykonáva úkony iiiadenia sluz|y Útaiiniř v 

"ulJ" " 
pokynmi v

Osobitných Podmienkach.^V PríPade zriadenia Služby technikom, vykonává úkony zriadenia ŠtuZUy tecnniÉ Podniku v rozsáhu vymedzenom v cisobitnychpodmienkach a Cenníku. cena za zriadenie SluŽby je uvedená v Cenníku. Cena zá zariadenie Služby samoinštaláciou je o €, ak je v Tabutke ě. 1 dohodnutá
doba viazanosti 24 mesiacov.

ZMENA SLUŽBY V BALÍKU
Služba Biznis NET

Kód objednáVky: 1 -793177 179929
v0,,t 6.01 6-202 í 0 1 25-17 :43:56
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1) PoDM|ENKY PRE PosKYToVANlE SLUŽBY BlzNls NET
Podnik a Účastník uzatvárajú vo vťahu k tejto Službe Zmluvu o poskytovaní verejných služieb. Predmetom Zmluvy sú nasledovné ávázky zmluvných strán:
a) Závázok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku V rozsahu podmienok špecifikovaných V časti ,,Typ zriadenia" v Tabul'ke č. 1, ak je žriadenie technicky

uskutoČniteťné V dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to V lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnú na predížení tejto lehoty (dohoda o predíženi tejto lehoty_nemusí byť písomná). Ak takéto zriadenie nié je tecnnicty uskutočniteíné, tátó
Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutoěnosti Ucastníkovi.

b) V prípade, ak sa zmluvné strany V tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového
zariadenia (ďalej len 'KZ") Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskýtnúť Účastníkovi
prísluŠné 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 sa poskytnutia KZ Úč€slníkovi a Úcastnik je z tohto dóvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak
došlo k jeho prevzatiu,

c) Závázok Podniku poskytovať Účrastníkovi 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 pripojenia k sieti Podniku
podta písm. a) alebo odovzdenie KZ podťa písm. b) alebo obidve tieto podmienky, Ávázok Podniku poskytovať príslušnú službu vznikne až s účinnostbu
ku dňu splnenia danej podmienky podla písm. a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach
dohodnuté inak.

d) Účastník čestne Vyhlasuje, že je v|astníkom nehnutel'nosti, na kto€ má byť vybudované prípojné telekomunikačné V€denie a umiestnený koncový bod
siete služby, alebo že má k predmetnej nehnutel'nosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu. Učastník, ktoný má k nehnutetnosti
užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vá'ahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného
Vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dósledkoch V plnom rozsahu a má k tomu od Vlastníka V,ýslovný súhlas. Ak Účastník uviedol v
tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základevýlty Podniku nepredloží vyhlásenie vlastníka nehnutelnosti a v súvislosti s him
vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účastník sa zavázuje Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť.

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

je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu.

b) Zmena Programu služby v zmysle tohto písm. nemá vplyv na plynutie doby viazanosti.Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné
poradie, priČom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno g) najvyšší program: a) Biznis KlasikNET M ADSL / Biznis KlasikNET M VDSL / Biznis
optikNET M, b) Biznis KlasikNET M+ ADSL / Biznis KlasikNET M+ VDSL, c) Biznis optikNET L, d) Biznis KlasikNET L+ VDSL e) Biznis KlasikNET XL
ADSL / Biznis KlasikNET 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. Učastník má možnosť kedykol'vek v priebehu poskytovania doplnkovej služby Magio internet Secuíity požiadať o jej bezplatné zrušenie. Zrušenie
služby budé účinné dňom akceptácie tejto žiadosti Účastníka Podnikom, najneskór do 3 pracovných dní odo dňa doručeniá 

'iadosti 
t]častníka Podniku.

V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytovani Verejných služieb (ďelej len,,Zmluva") sa rušia služby označené ako'DeaKivácia" v Tabul'ke č,1 k položke
,,Názov služby".

Ak súČastbu Zmluvy bolo poskytnutie KZ,.ktoré je Vo Vlastníctve Podniku, je Účastnik povinný toto l(Z odovzdať Podniku najneskór do 1 o dní od dátumu zániku Zmluvy.
V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa Učastník zavázuje zaplatiť zmluvnú pokutu za nevrátenie KZ v zmysle Cenníka. Ostatné Služby poskytované v Balíku spolu s
touto SluŽbou budú aj naďalej poskytované za podmienok podl'a tejto zmluvy. Učastnik ale berie na vedomie, že ak na áklade tejto zmluvy dochádza k zmene
poskytovania ostatných Služieb, táto zmena bude účinná až dňom uplynutia uýpovednej doby vo vzťahu k službe lntérnet.

služba Telefonovanie
Podnik a Účastník uzaMára]ú Vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, Koným sa zmluva o poslrytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom identifikovaným v
tabutke Č. 'l (ďalej len ,,Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spósobom uvedeným V tomto Dodatku k Zmluve o balíku. ostatné ustenovenia Zmluvy, Koré nie sú trýmto

Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny,

1) PoDM|ENKYAKclEPREPosfiToVANlESLUŽBYTELEFoNoVAN|E
a) Prechod na nižší program Služby Telefonovanie ako je uvedený v Tabulke č. 1 je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. Píe určenie nižšieho Programu

služby, je rozhodujúce poradie určené V nasledujúcom písmene tohto bodu.

b) Pre stanovenie nižšieho Programu služby je určujúce nasledovné poradie, priěom písmeno a) označuje najnižši 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.

zÁvÁzoxvlpzANosTl
Účastník sa zavázuje, že počas doby viazanosti v Tabul'ky č. 1 (ďalej len ,,doba viazanosti"), Korá sa počíta od Rozhodného dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vďahu s
Podnikom Vo Váahu ku každej Službe poskytovanej podl'a tejto Zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktoný by viedol k ukončeniu jednotlivei Zmluvy a (ii) bude
riadne a Včas uhrádzať cenu za poskytované služby (ďalej len "ávázok viazanosti"), pričom porušením závezku viazanosti je (i) \^ýpoveď zmluvy Učastníkom, ak
uýpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti, (ii) žiadosť o prenesenie telefónneho čísla k inému podniku
poskytujúcemu služby elektronických komunikácii, ak v dósledku tejto žiadosti dójde k ukončeniu zmluvy o poskytovaní Hlasovej služby poěas dojednanej doby
viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poslqltnuté Služby Účastníkom ani do 45 dní pojej splatnosti, na základe Korého vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy
(ďalej len ,,porušenie závázkuviazanosti"). 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 Úč:astníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných
podmienok, sa doba viazanosti automaticky predÍži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanosti
neplynie.

ZMLUVNÁ PoKUTA (zP)

Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením áuázku viazanosti vznikne Podniku voči Úč:astníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie. predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku v dósledku porušenia závázku viazanosti
vzhťadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Učastnikovi na základe tejto Dohody. Benefitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za
zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkouých služieb) podl'a Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zfava z ceny zariadenia podra tabuíky č. 1,
Korá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté. Benefity poskytnuté Účastníkovi
na áklade tejto Dohody tvoriace základ pre rr.ýpočet zmluvnej pokuty sú uvedené V tabul'ke ě. 1 a v časti ,,podmienky akcie pre poskytovanie služby", prípadne v
Akciovom cenníku. Základom pre rr,ýpočet zmluvnej pokuty v prípade porušenia zává7ku viazanosti všetkých Služieb v Balíku je súčet základu pre v,ýpočet vo
vá'ahu k Balíku a ákladu pre výpočet vo váahu k všetkým zariadeniam, ktoré boli Učastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté a to vo v,ýške uvedenej v
tabuťke č. 1. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty V prípade porušenia zmluvného ávázkuviazanosti len vo vá'ahu k niektorej zo Služeb v Balíku je súčet
základu pre výpočet vo vá'ahu k tejto jednotlivej Službe a hých zariadení, ktoré boli Účastníkovi poskytnuté výluěne vo váahu k tejto Službe a to vo v,ýške
uvedenej v tabul'ke č. 1. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia špeciíikovaného v Tabul'ke č. 2 tejto Dohody na áklade osobitných podmienok tejto
Dohody s označením ,,PREDAJ ZARIADENIA', v Základe pre výpočet ZP nie je zohladnená zl'ava z kúpnej ceny takéhoto zeriadenia 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
v,ýpočet..
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2)

3)

2)

3)

4)

5)

VyúČtovaná suma zmluvne,j pokuty bude vypoČÍtaná podta nižšie uvedenéh_o vzorca, Koný vyjadruje denné klesanie zoZákladupre uýpočet počas plynutia doby
viazanosti aŽ do dňa ukonČenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dósledxú póiuseňia zmluvného závázku viazenosti:
VyúČtovaná suma zmluvnej pokuty = základ pre VýpoČet zP - (celé dni uplynuté zdoby Viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti - základ pre uj,počet
zmluvnej pokuty)

Zmluvná pokuta je splatná V lehote uvedenej na faktúre, Korou je Účastnikovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný áVázok Viazanosti Vo
Vďahu ktej SluŽbe alebo Službám, ku ktonim bola zmluvná_ pokuta uhradená, preto účastník zmluvnú porŮtu za iorušenie iávázků viazanosti za|iatí ioajedenkrát. Podnik je oPrávnený PoŽadovať náhradu škody spósobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad Koiej bola dojednaná a vyúáovaná imluvná
pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

ZÁVEREČNÉ USTANOVEN|A
1) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH Úonlov: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje rnýlučne na účely, na Koré boli získané. V prípade zmeny úěelu

sPracovania osobných Údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac'informácií o'používani osobných údajov'možno nálst na
WWW.telekom.sUosobne-udaje.

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený Korúkorvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,
Že k ákladu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodňoty aKÚáinu v čase vzniku dáňovej povinnosti Podniku.
Vo vá'ahu k SluŽbám, Pri ktoných je V Tabuíke č. 1 k položke,,Názov služby' uvedené ,,AKivácia" sa hýmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú,

]áto lm]uya nadobúda platnosť a Úěinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, že je t]častník povinný v zmysle § 5a ods. 7 zákona č.2112OOOZ.z.oslobodnomPrístupekinformáciámaozmeneadoplnenínieKonýchzakoňov(zákonoslobodeinformácií)vinenřneskoršíchpredpisov
zverejniť Zmluvu, nadobúda táto Zmluva platnoď dňom jej p9dpísania oprávnenými Žástupcami oboch zmluvných strán a účinnoď dňom nasledujúcim po dni
doruČenia PÍsomného Potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy Účastnikom Podniku, Koný týmto zároveň požaduje takéto písomné potvrdenie o -é,.;n"ni tqto
Zmluvy.

Vyhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poslqltovanie verejných služieb (ďalej
len ,,VŠeobecné Podmienky-), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Teíevízie, osobitňými podmienkami pré poókytovanie dúžieb lnternetového
PrístuPu alebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v ávislosti od toho, Koié Siužby sú na lrl"a'é Ň ňÚ"y obaÚru Úlásinirovi
poskytované, tvoriace prílohu VŠeobecných podmienok, obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení prípadne ďalšie osobitné podmienky
vYdané Podnikom a uPrevujúce._Pod1lenky pre poskytovanie služieb poskytovanýcrr na ianaaL tqto Zmllvy o balíku (ďalej len ,,osobitné podmienky,.1 aCenníkom pre poskytovanie sluŽieb Podniku, vrátane Akciového cenníka'(ďalej len,,Cenník"), któré sa akó neoddelitetné-súčaŠti tejto Zmluvy o balíku
zavelulem dodrŽiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie VŠeobecných podmienok, osobitnych podmienok a Cenníka, (ii) že si závázne objédnávam v
tejto Zmluve o balíku ŠPecifikované Služby, (iii) že sa zavázujem riadne a včas plniť všetky povinnosii vypllivalúce z tejto Zmluvý 

'o 
b"líru. Vyhlasujém, že som

bol oboznámený Podnikom, Že aktuálne informácie o pletných cenách za Služby je možné'získať v atiuáinom CenníŘu dostupnom na www.telekbm.sk alebo
inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miéstach Podniku.
Podnik a ÚČastník sa dohodli na urěení dÓVodov_ podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dóvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre
poskytovanie verejných služeb Podniku, upravujúcej Zmenu Dodatku k Zmluve o balíku.

6)

V Bratislave, dňa 25.02.202'|

řTl§á§ & }ň

§*
*ffik 3*&

ffi**ň
*17 ňp§i*
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