
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Kód objednávky: 
Kód účastníka : 

Kód adresáta: 
Kód tlačiva: 

1-18769987536 
1014968100 
5100008568 

841 

uzavretá v zmysle ú kona č. 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ,il<>datok"a\ebo ,))odatok k Zmluve o bahlrn') 

PODNIK 
Obchodné meno: Slovak Tele kom, a.s. 
Sídlo/ adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava L oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
IČO: 35 763 469 lrnč : l 2020273893 1 IČ pre DPH: 1 SK2020273893 
Zastúpený: Silvia Haburaj 1 Kód predajcu: 1 Telesales VSE Rep_39516 1 Kód tlačiva: 841 
(ďa leJ len 'Podnik') a 

ÚČASTNÍK-PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA-PODNIKATEĽ 
Obchodné meno I Záhradnícke služby mesta Zlaté Mlravce,mestský podnik, Robotnícka l , 95301 Zlaté Mlravce 1 
Sídlo podnikania: 
Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 

E-mail: zsmzm@stonline.sk 1 Telefón: 1 0376423145 
IČO: 31410529 IDIČ: 1 1 !Čpre DPH: .1 SK202041 1910 
(ďalej len ''Účastník") 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN/ ZÁKONNÝZÁSTIJPCA / SPLNONDCNENÁ OSOBA 
TituVMeno/Priezvisko: Ľubomír Gábriš 
Ulica : 1 Súpisné číslo: 1 1 Orientačné číslo: 1 
Obec: jPSČ: 1 
Telefón: 1 Č.OP /Pasu: 1 -

ADRESÁT d . 1 , hli , - a res a zasie ama p1somnvc s tm 
TituVMeno/Priezvisko: Záhradnícke služby mesta Zlaté Ivbravce,mes tský podnik 
Adresa zasielania: Robotnícka 1, 95301 Zlaté Mlravce 1 
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku 

TABUĽKAč. l 
BAÚK.2P - AKCIA INT + TP =>DOBA VIAZANOSTI 24 mesiacov r\iui' ~i: 

1 Názov "' la7.by Verdná.<t~le.1ôn"na ~ lužb,1 - · - -
Číslo zmluvv: 2029367773 Adresa umiestnenia : Sládkovičova 1/444, 95301 Zlaté Moravce 
Telefónne čís Ie( Ó37642314f' 

_ , -·-
TYo orinoienia: Telefónna prípojka - VOBB Akti\áci:t 
Program služby: Biznis linka 200 Akti\ ;_,, ia 
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie 

Z.Obrazenie čísla volaiúceho užívateľa CUP 
·' NámY s lu~b V' M@.ino Internet ' Rl~ 
' . -

Číslo zmluvy: 20301,J.B.312 Adresa umiestnenia: Sládkovičova 1/444, 95301 Zlaté Moravce 
Identifikácia orís tu ;ul 0007270714 

Tvo orinoienia: M:talická technológia 

Program službv: .Mlgio In ternet XL- ADSL 

.Mlgio Internet Securitv ... -.-··- ·--
· · ~·--- l:A:aktivJc:i:i 

e-mail adresa ore Magio Internet Securitvr'tikzlm@gmail.com ) -- -----· 
Aktiváci;1 .Migio Internet Security 

e-mail adresa pre Magio In ternet Security: tikzlm@gmail.com 

OSI, \lvlFl vu1P Rl • !JlťJ -'/Yreéla1• ~ . · . 
Číslo zmluvy: 9911932281 Kontaktná osoba: llibomír Gábriš Telefón: 0376423145 

Adresa doručenia: Robotnícka 1, 95301 Zlaté Moravce 
·--- " 

G1gl}~e t ;\220- predai " o 1 ' '-11-·-· ~ 

Kontaktná osoba: Ľubomír Gábriš Telefón: 0376423145 
Adresa doručenia: : Robotnícka 1, 95301 Zlaté Moravce 

.« , .. , 

N~pv Pl;i,tn.t~ť ~e1w ~ Cen~ s DPH S1:1latnast 
Bahlc Magio Internet XL, Biznis linka 200 Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 39,98 € mesačne/vopred 

Kódobjednávky: 1-18769987536 
v0.16.016-20150421-08: 14:06 

1 1111 1111 1111 1 11 Sirana: 1/4 

CO_l-8MF5Z20_1-8MFMDIR 

ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ NA POSLEDNEJ STRANE 



Balíčkov.J. zľava Zľava platná počas 1. - 30. mesiaca 5,00 € mesačne/ ·opred 
240,00 € jednorazovo 
120,00 € jednorazovo* 

Základ pre výpočet ZP - Balík 
Základ pre výpočet ZP - Služba 

Zmluvná pokuta za pomšenie záväzku viazanosti 
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti 

DSL WJFI VoiP Router - predaj k INT 9,90 € jednorazovo/v hotovosti pri 
doručení 

Základ re v, očet ZP - DSL WIFI VoiP Router Zmluvná okuta za orušenie Zá\.izku viazanosti 24,00 € 'ednorazovo 

Na položky označené sa neuplatňuje DPH 

J) Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu Služby, bude Účastníkovi poskyto\l nj za cenu U\edenú v Tabuľke č . 1. Doba viazanost~ ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je týmto 
Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny. V takomto prípade bude Podnik tičto vai cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa úča stník nachádza. 

2) Predme tom tohto Dodatku k Zmluve o balíku je poskytovanie Služieb v rámci Bah'ka. Obsah< m Bah1rn je Účastníkom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo troch Služieb, h10Iými sú Hlasc1é 
služby, Slu žby Televízie a Služby Internetového prístupu. Dodatok k Zmluve o bah1rn preto obsahuje jednotlivé Zmlu1 y o poskytovaní verejn)ch služieb vo vzťahu k tým Službám v Ba!.1.u, ktoré 
ešte neboli pred uzavretím tejto Zmluvy o balíku zriadené (ďalej len ,Zmluva'' a Dodatky k Zmluvám vo vziahu k tým Službám v Bah1,'ll , ktoré už boli zriadené a poskytovaní pred uzavre úm tohto 
Dodath'll k Zmluve o bah'lru (ďalej len ,J)odatok''· Jednotlivé Zmluvy k Službám v Bahlrn sú počas trvania tohto Dodath'll k Zmluve o bah'ku vzájomne závislé, a teda zánik jednej zo Zmlúv 
spôsobuje zánik ostatných Zmlúv obsiahnutých v Dodatku k Zmluve o bah'ku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zavedenie novej Služby, zmena podmienok Služby alebo Balíka alebo 
zrušenie k1orejkoľve k zo Služieb v Bah1rn počas trvania tohto Dodatku k Zmluve o bah'ku, podlieha dohode zmluvných strán. 

3) 

• 

Ak je sú č a s iou Dodatku k Zmluve o bahlrn Služba, ktorá ešte nebola zriadená, Podnik zriadi danú Službu za podmienok dohodnutých v časti ,!'odmienky pre poskytovanie Služby''. Podmienh-y 
poskytovania Bah'ka podľa tohto Dodatku k Zmluve o balíku sa začnú uplatňovať až dňom skutočného zriadenia poslednej takejto Služby, prípadne odovzdaním posledného koncového zariadenia 
(ďalej ,)(Z'), ktorého odovzdanie je podľa tabuľky č. 1 tiež predmetom tohto Dodatlm k Zmluve o bah'ku;, rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane ako posledná. V prípade technickej 
neuskutoč niteľnosti zriadenia niel..ionej zo Služieb zaniká tento Dodatok k Zmluve o bah'ku oznámením Podnilm Učastníkovi ako celok vrátane je častí, ktoiými sú jednotlivé Zmluvy alebo Dodatky; 
Účastník je v takom prípade povinný bezodkladne vrátiť Podnih'll KZ, ak už došlo k jeho prevzatiu. Ak sú s účasťou Dodatku k Zmluve o bah1rn iba také Služby, J..1oré už boli v čase jej uzavretia 
zriadené a zá roveň v tabuľke č. l nie je dohodnuté dodanie žiadneho KZ, podmienh-y poskytovania Bah'ka podľa tohto Dodath'll k Zmluve o bah'h'll sa začnú uplatňovať dňom jej uzavretia. Deň, 
ktoiý je v zmysle tohto bodu rozhodujúci pre začatie uplatňovania podmienok Bah1ca podľa tohto Dodath'll k Zmluve o bah'h'll sa uvádza ďalej ako ,)'lozhodný deň''. 

Obsah Balíka je určený parametrami uvedenými v tabufke č. l tohto Dodatlm k Zmluve o bah'h'll. Podmienky posk-ytovania Služieb podľa Účastníkom vybraných parametrov Bah'ka sa riadia 
Akciovým cenníkom pre poskytovanie Služieb Pevnej siete , ktorý tvorí súčasť Cenníka (ďalej Jen ,Akciový cenník''· 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU SLUŽIEB VRÁMCIBALÍKA: 

1) Účastník má nárok na poskytovanie Služieb zahrnutých v Bah'ku vo zvolenom P!"grame v zmysle tabuľky č . l za akciové ceny s Bahckovou zľavou podľa tabuľky č. 1 a to od Rozhodného dňa, až 
do uplynutia 30. mesiaca od Rozhodného dňa. Po uplynutí 30. mesiaca bude Učastm1covi poskytovaný Bah'k za cenu bez viazanosti platnú pne tento Bah1c podľa platného Cenníka. Účastník má 
nárok na posl..-ytovanie Služieb v Balíku za akciovú cenu v zmysle tohto bodu pri súča s nom využívaní Služieb na rovnakej adrese umiestnenia a za podmienok podľa tohto dodatku počas celej 
doby viazanosti. 

2) ZÚČTOVACIE OBDOBIE je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Prípadnú zmenu trvania zúčto»acieho obdobia Podnik oznámi 
Účastníkovi najmenejjeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná. 

Služba Internet: 

!) PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET 

2) Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktoiým sa Zmlma o poskytovaní verejn)ch služieb pre službu identifikovanú v tabutke č. 1 ako identifikácia prístupu (ďalej len 
,Zmluva') mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o bahlrn. Ostatné ustanovenia Zmluvy, h1oré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o bah'h'll dotknuté zostávajú 
v platnosti bez zmeny. 

3) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYI'OVANIE SLUŽBY INTERNET 

a) 

b) 

c) 

Účastník využil uzavretún tejto Zmluvy právo na kúpu koncového zariadenia v zmysle tabull-y č. 1 za akciovú cenu podľa tabulJ..-y č . 1. Ak sa Účastník dopustí Porušenia zmluvného 
zá\.zh'll viazanosti, je Podnik oprávnený yyúčtovať Účastníkovi aj zmluvnú pokutu, stanovenú v tabulke č. 1 pre Koncové zariadenie. 

Účastník má právo jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania Služby Internet na prechod na nižší program služby. Inak je tento prechod spoplatnený poplatkom 
9,98 Eur s DPH. Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. 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 c) najvy'lší program: a) Magio Internet M - ADSUMagio 
Internet M - VDSIJMagio Internet M- Optik, b) Magio Internet L- ADSIJMagio Internet L- VDSl./Magio Internet L- Optik, c) Magio Internet XL- ADSIJMagio Internet XL - VDSLJMagio 
Internet XL- Optik. 

Cena za posl')'lovanie doplnkovej služby Magio internet Security počas prvých 3 mesiacov je zahrnutá v cene vybraného programu Služby. Po skončení tejto doby bude cena za poskytovanie 
doplnkovej služby Magio internet Security Účastníkovi účtovaná podľa platného Cenníka. Úča.stník má možnosť kedykoľvek v priebehu poskytovania doplnkovej služby Mag!o internet Security . 
požiadať o jej bezplatné zrušenie. Zrušenie služby bude účinné dňom akceptácie tejto žiadosti Učastoíka Podnikom, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Učastníka Podniku. 

Služba Telefonovanie 

1) PODMIENKY PRE POSKYI'OV ANIE SLUŽBY TEIBFONOV ANIE 

2) Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktoiým sa Zmluva o posl..-ytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom identifikovaným v tabulJce č. l (ďalej len 
,;zmluva') mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatlm k Zmluve o balílm. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú 
v platnosti bez zmeny. 

3) PODMIENKY AKC_IBf'RE POSKYTOVANIE SWŽBYTEIBFONOVANIE 

a) Účas tník rrÍá )právo jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania Služby Telefonovanie na prechod na nižší program služby. Inak je tento prechod spoplatnený 
poplatkom 9,98 Eur s DPH. Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tohto písm. nemá 
vplyv na plynuúe doby viazanosti. 

b) Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najvyšší program: a) Doma Happy M, b) Doma 
Happy La c) Doma Happy XL. 

Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu Podnilrn (ak je vydávaný Podnikom) a infonnačnej služby Podniku a ria sprístupnenie svojich údajov 
poskytovate ľom infonnačných služieb o telefiínnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy, adresa umiestnenia koncového 
bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa, alebo obchodn~ meno v prípade fyzitkej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, pričom tieto 
údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účely zverejnenia v zozname účastníkov a infonnačnej službe. Učastník, kto~je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou je zároveň 
oprávnený požiadať spolu so základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomic~ej činnosti Učastníka v zozname a infonnačnej službe Podnik'll. V prípade osobitnej 
dohody s Podnikom, môžu byť v zozname a infonnačnej službe Podnik'll zverejnené aj ďalšie ú~aje určené Učastníkom nad rámec tzv. základného rozsahu podľa predchádzajúcej vety, ak sú 
relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade žiadosú o zverejnenie údajov zároveň lľcastník berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej časti 
~eobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefiínnom zozname a infonnačných službách. 

Kód objednávky: 1-18769987536 
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1) ZÁVAZJJK \"IAZANOSTI: Účastník sa za-Jzuje, že počas doby viazanosti v tabuíky č. 1 (ďalej len .~oba viazanosti'), L1orá sa počíta od Rozhodného dňa: (i) zotrvá v zmluvnom "ťahu s 
Pod nikom rn vzťa hu ku každej Službe posk):ova nej podľa tohto Dodatku o bamm, teda ne V) .oná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu jednotlivej Zmluvy a (ii) bude riadne a i·čas uhrá dza( 
cenu za poskytované Služby (ďalej len ,záväzok viazanosti'), pričom porušením záväzku viazanosti je (i) výpoveď Zmluvy Účastníkom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota 
uplynie poča s dojednanej doby viaza nos ti, (ii) žiadosť o prenesenie te lefónneho čísla k inému podniku posk)1ujúcemu služby ele.ktronicl-ých komunikácií, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k 
ukončen iu Zmluvy o poskytovaní Hlasovej služby počas dojedna nej doby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za posi--ytnuté Služby Učastníkom ani do 45 dní po jej splatnost~ na základe ktorého 
vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len ,porušenie záväzku viazanosti) Doba viazanosti plynie iba počas doby využívania Služieb v ZITI)> le tohto Dodath"ll o baffku. V prípade 
prerušenia poskytovania Služieb Podniku na z~klade ' ·užitia prá\ a Podniku prerušiť Učastníko vi poskytovanie Služieb vyplý;ajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných 
podmienok, sa doba viazanosti automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce sh"llločnému trvaniu preruše nia poskytovania Služieb Podnilm, kedy doba viazanosti neplynie. 

2) Ztv!LUVNÁ POKUTA (ZP): 

a) Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením zá dzku viazanosti vznikne Podniku \ oč i Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej 
a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podnil,"U v dt'. :odku porušenia záväzk"ll viazanosti vzhľadom na benefity, ktor: Podnik poskytol Účastníkovi 
na . áklade tohto Dodatku o balíku. Benefitmi sa rozumie súčet všeth-ých zliav zo štandardných poplatkov za zriadenie a posh-ytovanie Služb~ (vrátane Doplnkových služieb) podľa Cenníka 
(n: •hodujúce sú ceny bez viaza nosti}, zľava z ceny KZ, ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Učastníkovi na zákla de tohto Dl <lalku 0 balíJ..'U 
poskytnuté. Benefity poskytnuté Účastníkovi na základe tohto Dodatku o balíku sú uvedené v tabulke č. 1 a v časti ,podmienk-y akcie pre posk-ytova nie služby'~ prípadne v Akciovom 
cennílm. Základom pre výpočet zmlu.vnej pol-"llty v prípade porušenia záväzk"ll ,jaza~osti všetk-ých Služieb v Baffi-"U je súčet základu pre výpočet vo vzťahu k Balíku a základu pre výpočet 
vo vzťahu k , ; etkým KZ, ktorý bol Učastníkovi na zá klade tohto Dodatku o baUlm Učas tníkovi poskytnuté a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. Základom pre výpočet zmluvnej poh'Uty 
v pripade porušenia zmluvného záväzL'U viaza nosti len vo vzťahu k niek1orej zo Služieb v Baffi-"U je s účet základu pre výpočet vo vzťahu k tejto jednotlivej Službe a tých KZ, ktoré boli 
Úča s tníkovi poskytnuté výlučne vo vzťahu k tejto Službe a to vo v)ške uvedenej v tabulke č. 1. Tento základ zohľadňuje Benefity poskytnuté Účastníkovi podľa tohto Dodatku 0 bah'ku (ďalej 
len ,;;'.áklad pre výpočet'). 

b) Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa 
ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia zmluvného záväzku viazanos tĽ 

Vyúčtovaná suma zmluvnej pukuty =Základ pre výpočet ZP - (celé dni uplynulé z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti Základ pre výpočet zmluvnej pokuty) 

c) Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre , kt~rou je Účastníkovi vyúčtovaná . Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok viazanosti vo vzťahu k tej Službe alebo 
Službám, ku ktorým bola zmluvná poh"Uta uhradená, preto Učastník zmluvnú pok"Utu za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody 
spôsobenej porušením záväzk"ll viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pok'Uty. 

S cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné fungovanie Účastníkovi poskytovaných Služieb udeľuje Účastník Podnil,"U súhlas, aby Podnik vykonával v potrebnom rozsahu vzdialenú správu vyššie 
špecifikovaného koncového zariadenia (KZ). Vzdialená správa je, že v prípade potreby je Podnik oprávnený (i) upravovať alebo meniť nastavenia KZ tak, aby bola zabezpečená funkčnosť a 
bezpečnos ť Služieb poskytovaných prostredníctvom KZ Učastníko~ alebo (ň) vykonávať aktualizáciu finnvéru KZ. Podnik je na základe predchádzajúcej výslovnej žiadosti Účastníka oprávnený 
pros tredníctvom vzdialenej správy KZ vykonávať aj ďalšie zmeny v nastavení KZ, najmä zmeny smerujúce k odstráneniu porúch KZ, zvýšeniu kvality a bezpečnosti Služieb poskytovaných 
Účastníkovi alebo KZ. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas poskytovania Služieb prostredníctvom KZ <Q nebude bez predchádzajúcej výzvy alebo predchádzajúceho výs lovného 
súhlas u Podnii,"U meniť také nastavenia KZ, ktoré môžu mať dopad n~ funkčnosť a bezpečnos ť Služie~ posk-ytovaných Učastníkovi prostredníctvom KZ, a (ii) nastavenia tohto KZ, ktorých zmena 
môže mať dopad na funkčnosť a bezpečnosť Služieb poskytovaných Učastníkovi Podnikom, môžu byť Učastníkovi nedostupné. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1) SPRACÚVAl'l!E OSOBNÝCH ÚDA'.OV: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a príslušných _právnych predpisoch. Rozsah, účel a 

podmienky spracúvania údajov o Učastníkovi sú bližšie špecifik~vané vo Všeobecných podmienkach (časť Zhromažďovanie a používanie infonnácií o Učastníkoch). V prípadoch, kde môže 
Úča stník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určilé účely, Učastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov 
Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník tak-ýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udeU. Účastník môže Podnik kedykoľvek požiadať o infonnáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac 
informácii o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo na internetovej stránke Podniku, k1orá ju v budúcnosti nahradí 

2) Ak Účastník pred dňom technického zriadenia svojím konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej Služby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so 
zriadením Služby vo výške 100 Eur (DPH sa neuplatňuje). 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený Liorúko!Vek z konečných cien služieb Podnil,"U upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH) 
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty ak1llálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 

4) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov dohodnutých v tomto dodatku, Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach. Tento 
dodatok nadobúda platnosť a účinnos ť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami 

5) Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatlm k Zmluve o baffku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete Podniku 
(ďalej len ,;všeobecné podmienky'), Osobitnými podmienkami pre posi--ytovanie služieb Televízie , Osobitnými podmienkami pre poskyt~vanie služieb Internetového prístupu alebo Osobitnými 
podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na základe tohto Dodatku k Zmluve o baffku Učastníkovi posi--ytované, tvoriace prílohu Všeobecných 
podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre posk-ytovanie služieb poskytovaných na základe tohto Dodatlm k Zmluve o baffku (ďalej len 
,Osobitné podmienl-y') a Cenníkom pre posk-ytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cenníka (ďalej len „Cenník'), ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tohto Dodatku k Zmluve 0 baffku . 
zaväzujem dodržia vať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevz~tie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (iI) že si záväzne objednávam v tohto Dodatku k Zmluve 0 baffku 
špecifikované Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tohto Dodatku k Zmluve o baffku. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne 
infonnácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podnik"ll, k1orá ju v budúcnosti nahradí a na 
predajných mies tach Podniku. 

6) Pokiaľ je te nto Dodatok k Zmluve o baffi-"U uzatvorený medzi Podnikom a Účastníkom, ktorého je možné považovať za spotrebilefa podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej n~ diall"U alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len ,;loOS') a pokiaľ bol ténto Dodatok 
k Zmluve o balíku untvorený spôsobom uvedeným v ZoOS, je Učastník oprávnený písomne odstúpiť od tohto Dodatku k Zmluve o bah'ku v lehote 14 dní odo dňa (i) uzavretia tohto Dodatlm 
k Zmluve o ba líku ,-a~p jej predmetom výlučne poskytovanie Služieb v rámci Balíka, (ii) prevzatia KZ poskytnutého do užívania Účastníkov~ pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretím tohto Dodatku 
k Zmluve o bah'lru u~voril Účastník zmluvu o nájme KZ alebo k1Ípnu zmluvu ku KZ. Za s účasné uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kiípe KZ sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom 
alebo kúpu KZ obsahom tohto Dodatku k Zmluve o baffi-"11. Odstúpením od Dodatlm k Zmluve o baffku sa Dodatok k Zmluve o bah1"11 zrušuje ako celok, vrátane jej jednotlivých častí, ktorými sú 
Zmluvy aleb-0 Dodatky a to od počiatku, pričom Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o balílm vrátiť Podnil,11 akékoľvek hnuteľné 
vec~ ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s plnením tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Podnik je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Dodatku k Zmluve 0 bah'ku 
vrátiť Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, L1oré od neho obdižal v súvislosti s plnením tohto Dodatku k Zmluve o baffku. 

7) Účas tník podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie - 14 dní a to podpisom tohto Dodatku k Zmluve 
o balíku alebo zriadením poslednej Služby, ak j e niektorá 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 týmto Dodatkom k Zmluve 0 balíku 
odovzdal Účastníkovi aj informáciu v zmysle§ 3 ZoOS. 
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V Žiline, dňa 30.04.2015 

T 

~ln.ick t k>kom, ~.s. v zas túpení 

f, ~ , iJyia f ~~Ui J,j 
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