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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných sluŽieb

Kód objednávky
Kód účastníka
Kód adresáta
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Uzavretá v zmysle zákona č.351t2o11 Z.z.
neskoršĺch predpisov

o elektronických komunikáciách aprĺslušných ustanovenĺ zákona č' 513/1991 zb. obchodného zákonnika vznení

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

PODNIK

Slovak Telekom, a.s. BajkaIská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchod ný reg ister okresného súdu Bratislava l' oddie!
Sa, vložka čĺslo2081/B, IČo: ss 763 469, D lČ: 2020273893, lČ pre DPH:S R2020273893
Kód tlaěiva: 841
Retail shop Call Center Rep 5250906
Kód predajcu

Silvia Ha
Zastúpený:
n "Podnik") a

Úcłsĺtĺix- PRÁVNlcxÁ osoełFYzlcKÁ osoBA -

obchodné meno /
Sídlo podnikania;

PoDNIKATEĽ

obec Vígľaš,Zvolenská 1l1' 96202 Vígl'aŠ

Register, číslozápisu

podnikateľa:
Kontaktný e-mail:

rco:

starosta@viqlas.net

Kontaktné teĺ.č.
lC pre DPH

00320382

0905647501

(dalej len''Účastnĺł'';

oRGÁN l zÁxoľĺľÝásĺupcł/ sPLNoMocNENÁ osoBA
ŠľnĺuĺÁnNY
Titu

l/Meno/Priezvisko Róbert Záchenský

Ulica:
Obec:
Telefón

Súpisné číslo:
C.OP i Pasu

0905647501

orientačné čĺslo:

PSC

ldentity Card - EJ622816

- adresa zasielania
listín
Titul/Meno/Priezvisko obec Vĺgľaš
Zvolenská 1 l1' 96202 Vĺg|'aš
Adresa zasielania:
Elektronická faktÚra vo formáte PDF (EF PDF) sprĺstupnená na internetovej stránke Podniku
Spôsob fakturácie:
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu mariana.kamen ska@viglas.net
Mesačne od 1'dňa v mesiacl do posledného dňa v mesiaci
Zúčtovacieobdobie

ADRESÁT

TABUĽKA ě.

í Mesačné

Aktivácia
BALIK 2P . AKCIA: Biznis NET + TP DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
zmluvy:
číślô
Kontaktná osoba: Róbert Záchenský Telefón: 0905647501
993í287095
Adresa doručenia: Zvolenská 1 l1, 96202 Vĺgl'aš
Aktivácia
Magio GO Benefit bez viazanostl
telefónna služba
Názov
96202 Vígl'aš
umiestnenia: Zvolenská 1
zmluvy:
2028460858

Telefónne číslo:0455394243
Tvo pripoienia: Telefónna prĺpoika
Blznis linka M
sl
Zvereinenie v telef. zozname

Názov

-

Aktĺvácia

voBB
o zvereinenie

lnternet

umiestnenia: Zvolenská

1

2028790047
tc
lnternet: obecnco
0007102763
ldentifikácia
Názov služby: Magio Televĺzia cez internet
ldentifikácia
o Go: 1EASW3ERíZ

Program služby: Magio Go Benefit
k sluŽbe
Pos
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Deaktivácia
96202 Vĺgl'aš
Deaktivácia
a

Aktivácia
ta
Akti
Akti
la

B

KZ. HAG

I

HAG/ONT Premlum
Názov 3lužby: Blznls l{ET
Císto zmluvy:
993í287096
Login lnternet; obecncor45@dslflrma

Aktivácia
Aktivácia
Aktivácia
Ad

resa

um

iestnenia

:

Zvolenská

1

30 16,

.Aktivácia

loentiflkácĺapĺstupu;ooo7102763
Metalická techno

P

Aktivác
Aktivác
Aktivác
Aktivácia
Aktivácia
Aktivác

1a

Biznie KIaslkNET VDSL L+
lPv4 adresa

ram el

HAG/ONT WIFI

OnNet Secu
Typ zriadenia: lnštalácia technikom
Názov
Platnosť ceny
Balík Biznis linka M, Biznis KlasikNET Akciová cena platná počas 1 , - 24, mesiaca

VDSL

Cena s DPH

Balík Doúčtovanieceny za poruŠenie záväzku

viazanosti
Základ pre doúčtovanie ceny - SluŽba Doúětovanie ceny za porušenie záväzku
viazanosti
Zlava 100 percent na zriadenie
technikom

EUR

mesačne/vopred

-4'50
240,00

EUR
EUR

mesačne/vopred
jednorazovo

120,00

EUR

jednorazovo

-30,00

EUR

jednorazovo

30,00 EUR

lnštalácĺa technikom

Splatnosť

40'59

L+

Baličková zl'ava
Základ pre doúčtovanie ceny -

96202 Vĺgl'aš

iednorazovo

PREDMET DOOATKU

1)

2)

3)

Ak l€ V Tabuľkg č. 1 pre SluŽbu k poloźkg ''Program služby" uvedená informácla ''Aktlvácla'', dochádza na základe tohto oodatku k zriadeniu danej Služby v
dohodnutom programs a tJčastnĺkovl J€ zvolený program SluŽby poskytovaný za cenu uvedenú V Tabulke č. 1' Doba Viazanosti, ak je pre túto SluŽbu V Zmluve
o balĺku uż dohodnutá, nl€ ,le týmto Dodatkom dotknutá a plynle nad'al€j baz zmeny a Podnĺk Úč{uje cenu V záVislosti ď toho, V ktorom momente doby
Viazanostl sa Úěaslnĺk nachá:dzđ,
tohto Dodatku k Zmluve o balĺku Je zahrnulle ďalš6j slektronickgj komunikaönoj sluŽby do Balika a zmena podmienok poskytovania sluŽieb v Balĺku
V tomto Dodatku k zmluve o ballku. obsahom Balĺka je Úlastnĺkom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo troch SluŽieb, ktoými
sú Hlasovó sluŽby' Služby Telsvĺzi€ a SluŽby lntern€tového prĺstupu. T€nto Dodatok k zmluvo o balíku sa povaŽuje za zmluvu o poskytovaní Verejných sluŽĺeb
vo vzťahu k tým Službám, kloÍé gŠteneboli pred uzavretĺm tohlo Dodatku k zmluve o balĺku zriadené (ďaloj len Żmluva") a Dodatky k Zmluvám vo vzťahu k tĺi'm
Službám v Balĺku' ktoré už boli zriadané (ďalej len
J€dnotlivé zmluvy k Slużbám V Balĺku sú počas trvania zmluvy o balĺku vzájomne záVislé, a teda
''Dodatok")'
zánik jednej zo zmlť)v spôsobuje zánik ostatných zmlúV obsiahnut'y'ch v Dodatku k Zmluve o ballku, ak sa zmluvné strany nedohodnÚ inak' Zahrnutie ďalšei
SluŽby' zmena podmienok existujúcej SluŽby a/alebo Balĺka alebo zrušenle ktorejkolVek zo SluŽieb V Balíku počas trvania tejto Zmluvy o balíku, podlieha
dohode zmluvných strán,
Predm€tom

za podmlonok dohodnutých

Ak je súčasťoutohto Dodatku k zmluv€ o balĺku Służba, ktorá pred uzatvorenĺm tohto Dodatku ešte nebola zriadená, Podnik zriadi danú SluŽbu za podmienok
dohodnutých V časti ,'Podmienky pÍe poskytovanie slużby". Podmienky poskytovania Balĺka podl'a tohto Dodatku k zmluve o baliku sa začnúuplalňovať aŽ
dňom skutočného zriadenla posledngj takejto SluŽby' prĺpadne odovzdanĺm poslednóho koncového zariadenia (d'alej ,,Kz'), ktorého odovzdanie je podľa
Tabuľky č, 'ĺ tlež predmetom lohto Dodatku k zmluve o balĺku; rozhodujúca Je skutočnosť, ktorá nastane ako posledná. V prípade technickej neuskutočniteľnosti
zriadenla nĺeklorej zo SluŽleb zanikázmluva o balĺku oznámenĺm Podniku Účastnĺkovi ako celok vrátane jej vśetkýchčastí,ktonými sú jedńotlivé Zmluvy alebo
Dodatky; Učastnlk je V lakom prĺpadg povłnný bezodkladne vřátiť Podnĺku lę, ak už došlo k jeho pÍevzatiu' Ak sÚ sÚčasťou Dodatku k Zmluve o balĺku iba také
sluŽby' ktoré uŽ boli v čase jej uzavretia zriadené a zárovgň V Tabuľke ě, 'ĺ nie je dohodnuté dodanie Žiadneho Kz, podmienky poskytovania Balĺka podľa tohto
Dodatku k zmluve o balĺku sa začnúuplatňovať dńom jej uzavret|a. Deň, ktoný je V zmysle lohto bodu rozhodujÚci pre začatie uplatňovania podmienok Balíka
podľa tohto Dodatku k zmluv€ o balĺku sa uvádza d'alej ako
deň".

'Rozhodný
V Tabuľke č, 1 tohto Dodatku k zmluve o balĺku. Podmienky poskytovania Služieb podľa Účastníkom Vybraných
paramelrov Balika sa riadia Akciovým c€nnĺkom prs poskytovanie sluŽieb Pgvnej siete, ktony' tvorĺ súčasťCenníka (ďalej len
"Akciový cenník").
ZMLUVA o VÝPoŽlČKEj Táto časťzmluvy tvori osobitnú zmluvu o výpoŽičke KZ' ktorú Üčastníka Podnik uzatvárajú V súVislosti so Zmluvou o balíku. Podnik
sa zaväzuje pr€nechať Účastnĺkovi (ako vypožičiavateľovi)do bszplatného UŽíVania koncové zariadenie HAG/oNT (ďalej len
a Účastnĺk sa zaväzjje
"KZ')
uż'lvať lśZrladne a na dohodnutý úlel, kton''m je vyuŽĺvanie slużieb v rámci balíka spolu s doplnkornými sluźbami podľa Cenníka. tśZbude Účastnĺkovi doručené
kuriérom, prĺpadne povereným pracovnikom Podniku. Výpožička Kz nle je súčasťouSlužby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovaní verejných sluŽieb a
riadi sa obchodnými podmionkami na predaj a nájom koncových zariadenĺ (d'alej lon ,'obchodné podmienky") pričom platĺ' Že na Podnik ako poŽiöiavateľa Kz
sa vzťahujú všetky práva a povinnosti, ktoré sa V obchodných podmi€nkach VzťahujÚ na Podnik ako prenajímateľa a na Účastníka ako VypoŽičiavateľa KZ sa
vzťahujú všetky práva a povinnosli, ktoré sa V obchodných podmienkach pre pĺedaj a náiom lę vzťahujú na nájomcu s \^ýnimkou tých ustanovení, ktoých
uplatnenie je vzhľadom na platnú právnu úpravu moŽné len na nájomnú zmluvu obchodné podmĺenky tvoria sÚfusť tejto zmluvy o \^ipoŽičke.
Doba kvania výpožlćky je neurěltá - najneskÔr do ukončenla zmluvy o Balĺku, V prípade zániku Zmluvy o rnýpožičkeje Úcastník povinný Vrátit' Podniku KZ v
nepoškodenom stavB spolU s prĺslušenstvom, a to najneskÔr V lehote 'ĺ0 dni odo dna zániku zmĺuvy o výpoŽirke. Učastnik je povinný v prípade straty alebo
poškodonla l\Zalabo nevrátenia alebo vrátenia poškodeného Kz V slanovenej lehote po ukončenĺZmluvy o Wpożičke alebo pocas trvania zmluvy o \^i'poŽičke,
nazáklade výzvy Podnlku zaplallť Podniku fiednorazovo) zmluvnú pokutu 60,00 €' (DPH sa neuplatňuje). Podmienky vrálenial<z sÚ uvedené v Cennĺku alebo
ich Podnlk oznáml Učastnĺkovlvo výzve na Vrátgnĺg Kz.

obsah Balĺka le určgný parametrami uvedenými

4)

sPoLočNÉusÍANovENlA K PosKYToVANlU sluäEB v RÁMcl BALĺKA

1)

2)

Podnlk poskytuje ÚóaBtnlkovi služby zahrnuté V Ballku Vo zvolenom programe v zmysle Tabuľky ö, 1 a za akciové ceny s Balíčkovouzľavou aŽ od Rozhodného
dňa a lo aŽ do uplynutla 24. m€slaca od Rozhodného dňa, Po uplynutĺ 24. masiaca bude tJčaslnĺkovi poskytovaný Balĺk za cenu bez Viazanosti platnú pre tento
Balĺk podľa platnóho Cennĺka. Podnlk poskytuJo Úč€stnĺkovl Služby v Balĺku za akciovÚ conu v zmysle tejto Zmluvy za predpokladu sÚčasného VyuŽĺVania
sluźleb na rovnakej adrese umlestnen|a a za prodpokladu pln€nla podml€nok podl'ä tejto zmluvy poöas celej doby Viazanosti'

zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanl€ zúČlovaciehoobdobla
zÚčtovacl€ho

uvodené v tabulk€ s názvom ''Adresát _ adresa zasielania pĺsomných listĺn". Prípadnúzmenu trvania
'je
obdobla Podnlk oznáml Účastnĺkovi najmenej jeden mesĺac vopred' Frokvencia fakturácie je jednomesačná.
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Citlivé

:

3)
4)
'

Účastník má nárok na nájom koncového zariadenia HAG/oNT za cenu uvedenÚ V Tabul'ke č. 1. Ak nie je v Tabuľke č. 1 uvedená Žiadna cena, cena za nájom
HAG/ONT sa nevyberá.
Na základe tejto zmluvy sa zriaďujÚ tie sluŽby, pri ktoných je V Tabul'ke č. í k poloŹke ,,Názov služby" uvedené ,,Aktivácia". Spôsob zriadenia takejto sluŽby je
uvedený v Tabuľke č. 1 v polo2ke',Íyp zriadeÁiď. v prĺ'padó zriadenia SluŽby sämo|nštaláciou vykonáva Úkony zrĺadenia sluŽby Účastnik V súlade s pokynmi v
osobitných podmienkach- V prípade zriadenia služby technikom, VykonáVa Úkony zriadenia služby technik Podniku v rozsahu Vymedzenom V osobitných
podmienkach a Cenníku. Cena za zÍiadenie SluŽby je uvedená V cenníku a V Taburke č. 1 .

ZMENA SLUŽBY v BALĺKU
služba Biznis NET
1) PoDMlENKY PRE PosKYToVANlE SLUŽBY B|ZNls NET

Podnik a Účastnĺk Uzatváraiu vo vzťahu k tejto SluŽbe Zmluvu o poskytovaní verejných sluŽieb. Predmetom Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán:
záväzok Podniku zriadiť pripoienie k sieti Podniku V rozsahu podmienok špecifikovaných v öasti,,Typ zriadenia" v Tabuľke č' í, ak je zriadenie t€chnicky
uskutočniteľné v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete' a to V lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy' ak sa zmluvné strany
nedohodnú na predĺženĺtejto lehoty (dohoda o predĺŽenĺtejto lehoty nemusí byť pĺsomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutoónitel'né, táto
ZmluVa zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnostĺÚčastnĺkovi.
prĺpade, ak sa zmluvné strany v teito Zmluve alobo V osobitnom dokumente uzavÍetom V súVislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutĺ koncového
b)
' Vzariadenia
Podnik je povinný poskytnúťÚčastnĺkovi
(aalej Én
'xż) Úeaśtnĺtovi do jeho uŽĺVania vo forme predaja, nájmu aIebo bezplatného uŽĺvania,
príslušnéKZ za dohodnuých podmienok' Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy z dÔvodu nemoŽnosti zriadenia pripojenia k sieti V zmysle bodu 'ĺ' dôjde zároveň
aj k zániku dohody zmluvnýcň slrán ýkajúce.j śaposkytnutia KZ Účastníkovi a Účastnĺk je z tohto dôVodu povinný bezodkladne Vrátiť Podniku Kz, ak
došlo k jeho prevzatiu'
c) záväzok Podniku poskytovať Úcastnĺkovi služby V rozsahu podmienok dojednaných V zmluve, a to odo dňa nadobudnutia Účinnosti tejto Zmluvy, ak nie js
v Cenníku alebo ôsobitných podmienkach dońodnuté inak. Ak je Však podmienkou poskytovanĺa príslušnej sluŽby zriadenie pripojenia k sieti PodnikU
podľa písm. a) alebo odoúzdanie l1Z podÍa pĺsm. b) alebo obidve tieto podmienky, záväzok Podniku poskytovat' príslušnÚ službu yznikne a-Ž s Účinnost'ou
ku dňu splnenia danej podmienky pođľapísm. a) aĺebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie je v Cennĺku alebo osobitných podmienkach
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a)

d)

2)

dohodnuté inak'

Účastník óestne Whlasuje, že je vlastnikom nehnutelhosti, na ktoÍej má bý'vybudované prĺpojné telekomunikačné Vedenie a umiestnený koncový bod
siete sluŽby, alebó ze ĺÁax pŕedmelnej nehnuteľnosti uŽĺvacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu. t]častnĺk,ktort'' má k nehnuteľnosti
užívacie právo z nájomného älebo iného právneho Vzt'ahu zároveň čestne vyhlasu.je, Že informoval Vlastnĺka o vybudovaní prĺpojného telekomunĺkačného
Vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch V plnom rozsahu a má k tomu od Vlastnĺka uj'slovný súhlas. Ak Učastník uviedol v
tomto Vyhĺásení nepravdtvé alebo neúplnéinformácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloŽĺ vyhĺásenie Vlastníka nehnuteľnosti a V súVislosti s tým
Vznikne Podniku škoda alebo dodatočnénáklady, Účastnĺk sa zaväzuje Podniku tÚto škodu alebo dodatoČné náklady uhradit'.

PoDM|ENKY AKclE PRE PosKYToVANlE SLUŽBY BlzNls NET
program SluŽby Biznis NET a následná zmena
Zmena programu služby Biznis NET aktivovaného na základe tejto Dohody počas doby Viazanosti na VyŠŠĺ
na rovnaký program slúžbyBiznis NET, ako aktivovaný na základe tejto Dohody, je moŽná kedykolVek pocas doby Viazanosti. Zmena programu SIužby
Biznis NEŤ na niŽšíprográm sluŽby Biznis NET, neŽ je aktivovaný touto Dohodou (minimálny program SluŽby) počas doby Viazanosti, je v rozpore s

a)'

b)

c)
d)

dohodnutým záväzkom viazanosti' Podnik môže umoŽniť Úč\astnĺkovi počas prebiehajÚcej Vĺazanosti aj zmenu na niŽši program sluŽby Biznis NET' neŽ je
minimálný program služby alebo program Služby, na ktoď nie je zmena povolená, za predpokladu, Že Učastník bude sÚhlasiť s uĺovnanĺm Vo Výśke
zoapoveóajĺcđipomernej časti doúčlovanłaceny dohodnutej V Dohode pre prípad porušenia Viazanosti a vrátenĺm pomernej časti zľavy z ceny
zariadenia, ak je predmetom Dohody aj predaj Zariadenia so zľavou.
V prĺpade využitia ponuky na dočasnévyuŽívanie vyššieho programu za cenu nitšieho má Účastnĺk právo na prechod na nižšíprogram sluŽby jedenkrát
beipiatne bez povinností hradiť doÚötoúanie ceny alebo Víátiť pomeĺnú časťzľavy z ceny Zariadenia V dôsledku prechodu na niŽŠĺprogram sluŽby i)
počas prvých 6 mesiacov od zacatia poskytovania Služby v prípade akcie na 3 mesiace ii) pocas prvých 12 mesiacov od začatia poskýovania Služby
vprĺpade akcie na'ĺ2 mesiacov. Pře určenie niŽšieho Programu sĺuŽby, je rozhodujÚce poradie určenév nasledujúcom pismene tohto bodu. zmena
Programu sluŽby v zmysle tohto písmena nemá Vplyv na plynutie doby Viazanosti'
Pĺe stanovenie vyššieho programu služby je urlujúca cena za program SluŽby Účtovaná počas z4-mesačnej viazanosti pre samostatnÚ sluŽbu ' pričom
najniŽšia cena označuje najniŽší program služby a najvyššia cena najvyšŠíprogram SluŽby.
Podnik v súvislosti s prevzatím záväzku viazanosti Účastnĺkomk sluŽbe podľa tejto časłiDohody.poskytol Účastnĺkovi zľavu z ceny zariadenĺa podl'a tejto
Dohody' Podnik je oprávnený pri porušení záväzku Viazanosti podľa tejto Dohody poŽadovať od Úěastnĺka Vrátenie zľavy spät'a to spôsobom a vo výŠke
určenými V tejto Dohode.

e)

záväzok Podniku aklivovať a poskýovať sluŽbu MAGlo Go BeneÍit uvedenú v tabulke ó' 1 ako doplnkovú sluŽbu k programu SluŽieb uvedenému v
taburłe ó. 'ĺ. Doplnková sluzuá ľłÁolo Go Benefit je doplnkovým bezplatným programom sluŽby Magio Televĺzia cez internet určeným pre Účastnĺka
programu služby' Podmienky poskytovania doplnkovej sluŽby sú uvedené V cenníku a V osobitných podmienkach pĺe poskytovanie sĺuŽby Magio
Ťelěvízia cez intórnet 1ľalei lón"'osóbitné podmienky Magio Tôlevizia''). Účastnikovi bude SluŽba MAG|o Go Benefit sprĺstupnená do 3 pracovných dnĺ
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku, ak nie je dohodnuté inak.

f)

s)
h)

i)

Účastník berie na vedomie, Že podmienkou VyuŽĺVania Služby MAGlo Go Benef]t je súč€sné splnenie nasledovných podmienok: i) prístup do siete
internet s minimálnou nýchlosťou downstreamu 1 Nlbivs, ii) stiahnutie osobitnej aplikácie umiestnenej na stránke www.magiogo.sk do zariadenia,
prostrednĺctvom ktorého bude Účastník službu MAGlo Go Benefit VyuŽĺVat', a to podľa posłupu, ktorý Podnik uvádza na slránke www.telekom.sk iii)
iegistrácia Účastnĺka na stránke www.magiogo.sk/registľácia podľa postupu uvedeného ma stránke Www.magiogo.sk a iv) splnenie funkčných a
tečnnicxycn požiadaviek na zariadenie, prośtredníctvom ktorého bude ÚčastníkSluŽbu MAGlo Go BeneÍit VyuŽĺVať,uvedených na stránke
www.telekom'sk' splnenie podmienok uvedených V bodoch i) aŽ iV) predchádzajÚcej Vety je vo výlučnej zodpovednostl Učastnĺka.
Pre vyĺúčenieakýchkorvek pochybnosti súcasťou SluŽby MAGlo Go BeneÍit nie je poskytovanie pripojenia do siete internet. Výber poskytovateľa služby
pripo.ienia do siete internet ie výlučne v zodpovednosti Učastnĺka.
Podnik zašle Účastníkovi informáciu o aktivácii doplnkovej SluŽby MAGlo Go Benefit (bezplalný progŕam slużby Magio Televízĺa cez internet) spolu s
identifikátorom Účastníka pre registráciu (ďalej len ,,lnformácia o aktivácii s|uŽby") na Účastníkom uvedené telefÓnne čĺsloalebo e-mail uvedený pri
identifikácii Účastnĺka. v prĺpade,-ax sĺ Úcastníŕ zvolĺ zaslanie lnformácie o aktiváiii'služby na e_mail, Úcastníx berie na vedomie, Že lnformácia o aktivácii
služby bude s jeho súhlasom doručovaná ako text' ktoď bude obsahom emailovej spráVy, ktorej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému
prístupu k údajom. V takom prípade Účastník podpisom tejlo zmluvy potvŕdzuje, Že si je Vedomý zodpovednosti za ochranu Údajov uvedených V lnformácii
o aktivácii slużby zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretĺch osôb.
Podnik nie je spÔsobilý garantovať funkčnosťsĺuŽby MAGlo Go BeneÍit V.prípade, ak i) poskytovateľom sluŽby prĺstupu do siete internet je iný podnik
'ĺ MbiVs' iii) zariadenie,
elektronických tomuníxacii ako Podnik, ii) prĺstup do siete internet nespĺňa poŽiadavku minimálnej nýchlosti downstreamu
prostrednĺitvom ktorého bude Účastník Službu MAGlo Go Benefit vyuŽivať, nespĺňa funkčnéa technické poŽiadavky na zariadenĺe uvedené na stránke
www.telekom.sk, iV) Účastnĺk si nestiahol osobitnú aplikáciu do zariadenia, prostrednĺctvom ktorého bude Účastnĺk SluŽbu MAGto Go Benefit vyuŽĺvať,
podľa postupu, ktoł Podnik uvádza na stĺánke www.magiogo'sk alebo v) Učastnĺk za nezaregistroval na stránke www.magiogo.sUregistrácia podľa
postupu uvedeného ma stránke Www.magiogo.sk. Üčastníkberie na Vedomie, Že prenesené dáta pri sledovaní televíznych programov v rámci tejto Služby
Młolo oo BeneÍit prostrednĺctvom inteineiu sÚ súčasťouobjemu dát pre prístup do siete internet. Prenesené dáta nad rámec dátového paušálu (ak sú
obmedzené) budú Účastníkovi spoplatnené podľa cenníka poskytovateľa, ktoý prístup do siete internet poskytu'ie. Učastnĺkd'alej berie na Vedomie, Že
SluŽbu MAGlo Go BeneÍit môże vyuŻÍvaťv rámci tohto programu na jednom zariadenĺ typu smartfón alebo tablet.
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služba lntořngt
Zmluvné slrany sa dohodll, że dňom nadobudnutia úěłnnosti tejto zmluvy zaniká zmluva o poskytovaní vereiných sluŽieb pre služby uvedené v Tabuke č.'ĺako
prlčom sa zmluvné slÍany zaväzujÚ Vyrovnať všetky záVäzky vyp|ývajúce zo zaniknutej zmluvy'
"Deaktivácla" aktivované dńa 17 '10,2007 a to v celom rozsahu,

služba Tglefonovanle
Podnik a Účastnĺłuzalvára!Ú vo vzťahu k l€jto sluŽbg Dodatok, ktorým sa zmluva o poskytovanĺ V€rojných služieb pre sluŽbu s teleflnnym číslomidentifikovaným v
tabuľkeč, 1(ďalej len,,zmluva") menĺ aupravujeVrozsahuaspÔsobomuvedenýmVtomtoDodatkukzmluveobaliku'ostatnéustanoveniaZmluvy,ktoréniesúttýmto
Dodatkom k zmluvs o balĺku dotknuté zostávajú V platnostl bez zmony.
1) PoDMlENKY AKclE PRE PosKYToVANIE sLUŻBY TELEFoNoVANlE
a) Pĺechod na niŽšĺ program sĺuŽby Tolefonovanie akoje uvedený v Tabulk€ Č.1 je spoplatnený poplatkom 9'98 Eur s DPH. Pre určenie niŽšieho Programu

b)

c)
d)

služby' je rozhodujúco pol'adie urč€né v nasledujúcom pismene tohto bodu '
zmena programu SluŽby Telefonovanl€ aktivovaného na základe tejto Dohody počas doby Viazanosti na vyššĺprogram Služby Telefonovanie a následná
zmena na rovnaký pĺogram sluŽby T€lefonovanie, ako aktivovaný na základe tejto Dohody, je moŽná kedykofuek počas doby viazanosti' Zmena
programu SluŽby Teleíonovanlo na nižšĺpľogram SluŽby Telefonovanie, neŽ je aktivovaný touto Dohodou (minĺmálny program SluŽby) počas doby
Viazanosti, je v rozpore s dohodnutým záväzkom Vlazanosti, Podnik mÔŽe umoŽniť ÚÓastnlkovi počas prebiehajúcej Viazanosti aj zmenu na-nitśípl'ogram
sluŽby Teláfonovanłe, neŽ je minIinálny program SluŽby alebo program SIužby, na ktoni nie je zmena povolená, za predpokladu, Že Účastník bude
súhlasiť s urovnanĺm vo výške zodpovedajúcej pomemej časli doúětovania ceny dohodnutej V Dohode pre prípad porušenia viazanosti a vrátením

pomernojčastizľavyzcenyzarladenia, akjgprsdmetomDohodyajpredajZariadenĺasozľavou.
Pre stanovenie vyŠšlehoprogramu sluŽby j€ urěu,|úca cena za program sluŽby účtovanápočas 24_mesačnej viazanosti p'e samostatnú SluŽbu' pĺičom
najnlŽšla cena oznaěuje najnlŽŠĺprogram sluŽby a najvyššia cena najvyššĺprogram SluŽby.

Podnik V súvislosti s prevzatlm záväzku Viazanosti Účastnĺkom k SluŽbe podľa tejto časti Dohody Poskytol Účastnikovi zľavu z ceny zaĺiadenia podľa tejto
Dohody, Podnlk je oprávnený pri porušenĺzávězku viazanosli podľa tejto Dohody pożadovať od Ufustnika Vráłenie zľavy späť a to spÔsobom a vo uj'ške
urěenými v tejto Dohode'

zÁVÄzoK vlAzANosTl
Účastnĺt sa zaväzuJo, Že poěas doby Viazanosti V Tabulko ě. 1 (d'alej len 'doba Viazanosti'), ktorá sa počĺtaod Rozhodného dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s
Podnikom vo vzťahu ku každej službe poskytovanej podľa tejto zmluvy o balĺku,.teda nevykoná Žiadny úkon, ktoý by viedol k ukončeniu jednotlivej Zmluvy (ďalej ĺen
,,záväzok viazanosti"), priěom poľušenlm záväzku viazanosli js Výpovgď zmluvy Učastnĺkom,ak Výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá ĺehota uplynie počas

dojednanej doby vlazanosti, (ll) Žladosť o prenesenie telefónneho čĺslak lnému podniku poskytujúcemu sluŽby elektronických komunikácii, ak v dôsledku tejto żiadosti
dôjde k ukončenlu zmlUvy o poskytovanĺ Hlasovej služby počas dojednanej doby viazanosti, (d'alej len 'poÍuŠeniezávázkv viazanosti")' Doba viazanosti plynie iba
počas doby vyuŽĺvanla SluŽieb v zmysle teJto zmluvy o balĺku, V prĺpade pr€rušenia poskytovania služieb Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť
Účastnĺkovi poskytovanl€ SluŽleb vyplývajúceho z prisiušných práVnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa doba Viazanosti automaticky predlži o obdobie

zodpovedajúce skutočnómu trvaniu preruŠ€nla poskytovanla SluŽleb Podnlku, kedy doba Viazanostl nepĺynie'

DoÚČTovANlE cENY

2)
3)

Podnlk a Účastnĺk sa dohodll, że poĺušonĺmzáväzku viazanosti Vznll(ns Podniku vočj Účastnlkovi právo na doúčtovanieceny. Doúčlovanie ceny predslavuje
paušalizovanú náhradu škody spÔsobenej Podnlku v dÔsledku porušenla závězku viazanosti Vzhľadom na beneÍity, ktoré Podnik poskytol Úcastnikovi na
základ€ t€Jto Dohody, Bgnefitmi sa rozumie súöet vŠetkých zllav zo Štandardných poplatkov zazÍiadenie a poskytovanie sluŽby (vrátane Doplnkových sluŽieb)
podľa Cennlka (rozhoduJúce sú ceny bez vlazanosti)' zľava z c€ny zarladenla podl'a tabuĺky č. 'ĺ ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou
'
cenou, ak bolo Učastnlkovl nazáklade tejto Dohody poskytnuté. Beneflty poskytnutó Ućastnĺkovi na základe tejto Dohody woriace základ pre doÚčlovanie ceny
sú uvedené V tabul'ke č. 1 a V častl ,'podml€nky akcie pr€ poskytovanl€ služby", prĺpadne V Akciovom cennĺku' základom pre doÚčtovanie ceny V prĺpade
poľušenla záväzkuviazanostl VŠelkých sluŽieb V Ballku je súčetzákladu pre doÚčtovanie ceny vo Vzťahu k Balĺku a základu pre doúčtovanieceny vo Vzťahu k
Všetkým zarladenlam, ktoré boli Utastnĺkovi na základe te.ito Dohody poskytnuté a to vo Výške uvedenej V tabulke č. 1. základom pre doúč{ovanie ceny v
prĺpade porušenla zmluvného záväzku viazanostl len Vo Vzťahu k nlektoroi zo služieb V Balĺku ie súčetzákladu pre doúčtovanie ceny Vo Vzťahu k tejto
.ĺ8dnotllvej SluŽbe a tých zaÍladenĺ, ktoré boli Účastnĺkovi poskytnutó Výlućng vo Vzťahu k tejto sluŽbe a to Vo \^ýške uvedenej v tabuľke č' 1. Ak je predmetom
tejto Dohody a'| predaj zariadsnla špeciŕikovaného V Tabun(€ ć. 2 tejto Dohody na základe osobitných podmienok tejto Dohody s označením'PREDAJ
ZAR|ADEN|A"' v základe prg doúčtovanisceny nle je zohľadnená zľava z kúpnej ceny takéhoto zariadenia a jej Vrátenie je upravené V samostatnej óasti tejto
pre výpočet".
pre určenie doúčtovanio ceny je v Dohode označený aj ako
Dohody s oznaě€nĺm
'Základ
''PREDAJ ZARIADENIA"' T6nto základ
Fakturovaná suma prB doúětovanie ceny budB vypočĺtanápodla niŽšie uvedeného vzorca, k|ory vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpocet počas plynutia
doby Viazanosl| aŽ do dňa ukončenia zmluVy alebo prerušenia poskytovania SluŽieb v dÔsledku porušenia zmluVného záVäzku viazanosti:
Fakturovaná suma pr€ doúčtovanieceny = záR|ad pre doúč1ovanie ceny _ (c€ló dni uplynuté z doby Viazanosti/celkový počet dnĺ doby Viazanosti " základ pÍe
dot]ölovanig

cony)

DoÚčtovanie ceny je splatné V lehote uvedenej na faktúre, ktorou jB Účastnĺkovi toto doúčtovaniefakturované. Doúčtovanĺmceny zaniká dojednaný záväzok
Vlazanostl vo vzťahu k tej SluŽbe alebo Slutbám, ku ktonim bolo doúč{ovanie ceny uhĺadené,pľeto Účastnĺk doúč{ovanie ceny za poruŠeniezáväzku Viazanosti
zaplall iba jedenkľát. Podnik je oprávnený poŽadovať náhradu škody spÔsobenej poruŠenĺmzáväzku Viazanosli, pre prípad ktorej bolo do.jednané a
vyfakturované doúčtovanieceny, len vo nýške presahujúcej sumu Vyfakturovanej doúčtovanej c€ny.

ávenrčnÉusTANovENlA

1)

sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚonJov: Podnik sa zaväzula spĺacuvaťosobné Údaje výlučne na úcely, na ktoré boli získané. V prípade zmeny Účelu
spracovanla osobných rldajov si na túto zmenu vyžlada osobitný sÚhlas' Viac iníormácií o pouŽívaní osobných údajov možno nájsť na

2}

Zmluvné strany sa dohodll, Že v prĺpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkofoek z konečných cien sluŽieb Podnĺku upraviť tak,
žekzákladu dane (cene bez DPH) uplatnĺ sadzbu dane z prldanej hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku'
sa týmto dokumentom uzalvára zmluva na dobu neurčitú.
Vo Vzťahu k Službám, prl ktonich j9 V Tabuľk€ č. 1 k polotkg ,'Názov služby" Uvedené
'Aktivácia"
Táto zmluva nadobúda pĺatnosťa účlnnosťdňom jej podpĺsanla zmluvnými stranami, V pľĺpads, Že je Účastnĺłpovinný v zmysle s 5a ods. 7 zákona ć,.

3)
4)

www,t€lekom.sk/osobne.udaje.

21112000Z.z.oslobodnomprĺstupekinÍormáclámaozmoneadopln€nĺniektonýchzákonov(zákonoslobodeinformáciĺ)vzneníneskoršĺchpredpisov

zvere'|nlť zmluvu, nadobÚda láto

dorulsnla pĺsomného potvrd€nla

5)

Zmluvy,

zmluva platnosť dňom jej podpĺsanla oprávnenýml zástupcami oboch zmluvných slrán a Účinnosť dňom nasledujúcim po dni
o zv€r€lnenĺ (gjlo zmluvy Účastnlkom Podnlku, kloný týmto zároveň poŽaduje takéto pĺsomné potvĺdenie o zvereineni tejto

VyhlasuJem, źe som ga oboznámll s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balĺku, ako aj so VšBob€cnými podmienkami pre poskytovanie verejných sluŽieb (ďalei
podmlenky"), osobltnýml podmlgnkaml pr€ poskytovanle sluŽi€b Tel€vĺzlo' osobitnými podmienkami pre poskytovanie sluŽieb lnternetového
len
'VŠeobecné
prĺ8tupu alebo osobltnýml podmlenkaml pre poskytovanl€ Hlasových 6luŽl9b v záVlslosti od toho, ktoré SluŽby sú na základe tejto zmluvy o baliku Účastnĺkovi
poskytované, tvorlac€ prĺlohu Všeobecných podmi€nok, obchodnýml podml9nkami na predaj a nájom koncouých zariadeni prĺpadne ďalšie osobitné podmienky
vydané Podnlkom a upravujúce podmlenky pre poskytovanle služiob poskytovaných na základe tejto Zmluvy o baliku (ďalej len 'osobitné podmienky") a
Cennĺkom pre poskylovanle slużleb Podnlku, Vrátan€ Akclového cennlka (d'alej len ''Cennĺk")' ktoré sa ako neoddeliteÍné súčastitejto zmluvy o balĺku
zaväzulem dodržlavať.Svojĺm podplsom potvÍdzujsm (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok a cennĺka, (ii) Že si záVäzne objednávam v
tejto zmluvs o balĺku špeclÍlkovanéSluŽby' (lii) Že sa zaväzuJem riadne a včas plnĺt'všetky povinnosti vyplýva.iúce z tejto Zmluvy o baliku. Vyhlasujem, Že som
bol oboznámený Podnikom, ž€ aktuálng infoÍmácie o platných csnách za Slużby je moźnézĺskat'v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk alebo
in€j inteľnetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradĺ a na predajných miestach Podniku.
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6)

Podnik a Účastnít sa dohodli na určenídÔVodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto dÔvody stl obsahom časti Všeobecných podmienok pre
poskytovanie verejných služieb Podniku, upravujúcei zmenu Dodałku k Zmluve o ba líku.

l/iĺIłÍ

V Bratislave, dňa 23'10.2021

tr

$lorak TsH{sm a.s
sř4łrdeboa&.s. v zastúpení
81r {ipBł*tĺ3tt{?i
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