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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona č,' 35112011 Z.z' o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

a s 588 a nasl. zákona é.4ot1964 Zb. občiansky zákonnĺka, akje Účastníkom spotrebiteľ, alebo $ 409 a nasl. zákona č. 513/'l991 Zb. obchodný zákonník, ak

Účastnĺkom nie ie spotrebiteľ

(ďa|ei spolu len ,,Dodatok" alebo,,Dohoda") medzi:

PODNIK

(d'alejlen

PRÁVNIGKÁ osoBA/FYzlcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(ďalej len''Účastník'')

ŠľłľuľÁnNY oRGÁN l zÁxoľĺľĺÝ zÁsľupcł / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT - adresa zasietania listín

SIM KARTA A ZARIADENIE

Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

'l-77742',1',140523
í0í0600900
1 01 0600904

405

Slovak Telekom, a.s, Bajkatská 28,817 62 Bratislava, zapĺsanýl o-bchodný register okresného súdu Bratislava !, oddiel
Sa' vloŽka číslo 2081/8, lČo: gs 763 469, DlČ 2020273893, lc pre DPH: sK2020273893

Kód tlačiva: 405Kód predaicu Telesales VSE Reo 5650184
ZastúpenÝ: Silvia Haburai

obchodné meno /
Sídlo podnikania:

obec Vígľaš, Zvolenská 111' 96202 Vígl'aš

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail starosta@viqlas.net Kontaktné tel.č. 090564750í
rco: 00320382 lC pre DPH

Titu l/Meno/Priezvisko:
Ulica Súpisné čĺslo: orientačné čĺslo:
Obec: PSC
Telefón 090564750í C.OP / Pasu: ldentitv Card - EJ622816

Tĺtu l/Meno/PriezVisko: obec Víql'aš
Zvolenská 1 11, 96202 VígläšAdresa zasielania:

Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
Požaduiem doručovanie EF PDF do e-mai!u mariana.kamenska@viglas.net

Zúčtovacie obdobie: Mesačne od22.dňav acl do 21' dňa v mesiaci

Mobilný Hlas SlM karta č. 8942102480007418904 Mobilný Hlas Tel. č. 0903514589
lMEl HuaweiY6s

TABUĽKA č. 1
AKGIA: T _ mobilná služba Aktivácia

Kontaktná osoba: Róbert Záchenský Telefón: 0905647501
Adresa doručenia: Zvolenská 111,96202 Vĺgľaš
SluŽba: Mobilný Hlas DOBA vlAzANosTl: 24 mesiacov
Proqram služby: Biznis Premium 26 Aktivácia

Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60'00
Rozhodcovská doloŽka: Nie
Univerzálna odkazová schránka
Zakázať EuroRoam

nenie v telef. zozname: o

Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných
ooplatkov za SluŽbv

120,00 EUR

!ne/vopred

Kód objednávky: 1 -777 421 140523
v0.í6.01 6-2020061 8_1 5:45:0í

Strana: 1/4
il il ilililil l ililillil ililll l ll ll l ll llllilll l l l ll ll illl lil l l lllil l lll lllill l ll lil

co 1-9x54H357 1-9X54Y9XU



Názov Platnosť Cena s DPH
Základ zmluvnej pokuty - počiatočná
suma, ktorá bude klesať

120,00 EUR*

Zariadenie Huawei Y6s l dentifi kátor Zariadenia

Variabilný symbol 6212127696 Plná cena Zariadenia (Cena
Zariadenia pred zoh l'ad nen ím
Zl'avy)

149,00 €

Zl'ava 68,00 € Kúpna cena (Plná cena Zariadenia
po zohl'adnení Zl'avy)

81,00 €

SpÔsob úhrady splátky Akontácia 9€
Výška mesačných splátok 3€ Počet mesačných splátok 24

Na poloŽky označené " sa neuplatňuje DPH

TABUĽKA č.2

Podnik a Úěastník uzatvárajú tenlo Dodatok' Koým sa zmluva o poskytovanĺ veĘných sluŽieb uzatvorená vo vzt'ahu k t.ďslM kańe s číslom uvedeným v záhlaví
tohto Dodatku (ďalej len 

',Zmluva') 
menĺ a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku. ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú ýmto Dodatkom

dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

Ak Účastník na základe Zmluvy v znení pred uzavretim tohto Dodatku (ďalej len 'zmluva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnosť Úěastníka v súlade so Zmluvou v skoršom znenĺ doplaiit'kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebo|äv celej

ýške uhradená, (ii) povinnosť vrátiť Podniku pomernú éasť Zlavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podľa zmluvy V skoršom znení.

1) PREDMET DODATKU:

a) Záväzok Podniku aktivovaťa poskytovaťpľogram SluŽieb uvedenýVtabuľke č.1 tohto Dodatku' atovoVá'ahu k slM karte uvedenejvtabuľkesnázvom
''SlM kańa a zarĺadenie'', resp. k inej slM karte, Korá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "slM karta").

b) Záväzok Podniku vykonať zmenu póvodného programu SluŽieb vo vá'ahu k SlM kańám špeciÍikovaným v tabuľke s názvom "SlM karta a zariadenie''
tohto Dodatku na program Služieb uvedený v tabuľke č.'ĺ tohto Dodatku, a to k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po účinnosti tohto
Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak'

c) Záväzok Účastníka (i) riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie SluŽieb Podniku, uvedenú pre príslušný program služieb zvolený podľa
tabuľky č. 1 Úěastníkom, v Genníku pre posĘftovanie sluŽieb Podniku_(ďalej len "cenník") 

platnému ku dňu podpisu tońto Dodatku a (ii) dodržiaváť svoje
povinnosti v súlade s tlimto Dodatkom, Zmluvou, cenníkom, osobitnými podmienkami pre poskýovanie anoleného programu SluŽieb (ďalej len 'osobitnépodmienky")' ak boli pre zvolený program SluŽieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre posĘÁovanie verejných služieb (ďalej len ,,Všeobecné
podmienky"), s Konimi sa mal Účastnĺk možnosť oboznámiť pred podpiśom tohto Dodatku'na interńetovej stránke Podniku www.telěkom.sk alebo na
predajných miestach Podniku.

d) Záväzok Podniku odovzdať Úč€stníkovi zariadenie podľa Dohody a posĘ1tnúť mu zľavu a záväzok Úěastnĺka zariadenie prevziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienok dohodnutých v Dohode a spĺňať podmienĘ pre posMnutie zľavy. Zariadenie môŽe byť v tejto Dohode
alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové. zariadenie alebo iným označenĺm zodpovedajúcim povahe zariadenia.
Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdżujú Podnik a Úcastnĺk podpisom tejto oohody, ak nie jé pre kónkrétne zariadenie v tejto
Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri
úhrade ceny zariadenia na sp|átky, ak dochádza k prevzatiu zariadenia na predajni, Účastnĺk uhrádza akontáciu pri prevzatí zariadenia alebo ak má byť
zariadenie doručené, Učastník uhrádza akontáciu kurĺérovi pri odovzdanĺ, ak je \.ýška akontácie 7A zaÍiadenie viac ako í2 € alebo na základe vystavenej
faktúry ak je výška akontácie nď1viac 12 €, ak nie je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle
ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 aŽ 1 9:00 hod.' ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prĺpade inak.

e) záväzok účastnĺka zap|atiť Podniku administrativny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administrativnych alebo technichých zmien V systémoch
Podniku v súVislosti s uzavretĺm tohto Dodatku (dalej len 'Administratívny 

poplatok"), a !o vo Ęške 5,00 . s DPH, pričom Administratĺvny poplatok bude
Účastnĺkovi vyúčtovaný v prvej faKúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tońto Dodatku; ak je piebmetom tohto
Dodatku prevzatie záväzku viazanosti na Využívanie niektorého z programov Služieb T paušál alebo T Biznis, Administratĺvny poplatok za zmeny
Vykonané v súvislosti s dotknuým programom Služieb T paušál alebo T Biznis je 0'00 €. V prĺpade, ak si Ucästnĺk aktivuje ýmto Dodatkom Elektronickú
faKúru' alebo ju użvyużíva a zároveň nedostáva Papierovú faktúru ani Papierorný odpis faktúry, bude Administratívny poplatok pri uzavretí tohto Dodatku
znižený na sumu 0,00 € s DPH.

2) ELEKTRoN|oKÁ FAKTÚRA: Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľuje súhlas na posĘfiovanie faktúry v elektronickej forme, a zároveň súhlas s
posĘ1tovaním EF sprĺstupnením na internetovej stránke Podniku podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka. Zároveřl bude Učastníkovi bezplatne
poslrytovaná služba Podrobný v,ýpis v elektronickej forme na internetovej stránke podniku. Ak Účastník využil možnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF
bude zároveň doruěovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF na e_mailovú adresu určenú Úěastnĺkom pre zasielanie EF podľa tohto Dodatku a jej
otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prĺstupu k údajom. Učastník podpĺsom tohto Dodatku potvrdzuje, że si je vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na nĺm určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo formáte PDF. odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle cenníka.

3) zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s náanom ''Adresát _ adresa zasielania písomných listĺn''. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Úěastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia faKurácie je jednomesačná.

4) ÁvjuoK V|AZANoST|: Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti,' ktorej dEka je špecifikovaná v tabuľke č. 1 a pĺynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku
(ďalej len ,,doba Viazanosti')' (i) bude vo vzťahu k SlM karte využivať Služby Podniku podľa Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, Koý by viedol k ukončeniu
využĺvania služby Podniku pred uplynutím doby viazanosti, a (|i) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len ,záväzok viazanosti").
Porušením záväzku viazanosti preto je:

a) ukonč€ni6 využívania Služieb Podniku prod uplynutím doby Viazanosti v dôsledku ukoněenia Zmluvy pred uplynutĺm doby viazanosĺi;
b) ukončenĺe využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čĺsla uvedeného V zmluve k inému podniku
posĘflujúcemu služby eleKronických komunikácií pred uplynutĺm doby Viazanosti;

c) nezaplatenie ceny za posMnuté Služby Účastníkom počas doby Viazanosti do 45 dní po splatnosti, v dôsĺedku Korého dôjde k prerušeniu poskytovania
SluŽieb podľa Všeobecných podmienok;
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