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Zmluva o poskytovaní verejných služieb 

uzavretá podla zákona e. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzí podnikom Slovak Telekom. a. s., Karadtičova 10, 825 13 Bratislava, ICO. 35 763 469, tC DPH 
SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa, vložka člslo: 2081/B (dalej len .Podnik") a Účastnlkom (dalej len . Zmluva"). 

Informácie o zmluve 

Sluiba: TPfTP2M Kód Účastnlka : 1000055600 Kód Adredta: élslo Zmluvy: Té/MSN: 

• Účastnlk 181 právnická osoba O fyzická osoba - podnikatel 
Priezvisko (Obchodné meno) l Meno l Titul : Mesto Zla~ Moravce 

Rodné čisto /IČO: 

Ulica: l.m~ja 

Obec: Zlaté Moravec 

Telefón/Mobil: 

• Statutárny orgán l Uikonný zástupca/ splnomocnená osoba 

Priezvisko l Meno l Titul: Ing. Ledn~r Peter, 
CSc. 

O fyzická osoba - nepodnikatel 

té DPH: 

Súpisné číslo: 2 

PSé: 953 Ol 

E·mall: 

Telefón/Mobil: 

Sútna prlslutnost': 

é . OP alebo Pasu: 

Orientačné člslo : 

Byt č./ poschodie: 

Poznámka: 

é .OP alebo Pasu: 

UliCI: Bernolákova Súpisné čisto: 495 Orientačné čisto: /3 Obec l PSé: Zlaté Mol'ilvce /953 o 1 

Priezvisko l Meno l Titul: Ing. Ledn~r Pater, Telefón/Mobil: 
CSc. é .OP alebo Pasu: 

Ulica: Bernol~kova Súpisné čisto: 495 Orientačné čisto: /3 Obec l PSé: Zlaté Moravce/953 01 

• Adresát -adresa zasielania plsomných listin (vyph'luje sa len v prlpade, ak je Iná ako adresa účastnlka, resp. účastnlk vyutlva P.O.BOX) 
Priezvisko (Obchodné meno) l Meno l Titul: Mesto Zlaté Moravce 

téO: 00308676 té DPH: Náklad. stredisko: 

Ulica: l. máJa 

Obec: Zlaté Moravce 

Telefón/Mobil: 

Súpisné čisto : 2 

PSé: 95301 

E·mall: 

Orientačné čisto: 

P.O.BOX: 

Pozn.imka: 

Adresa umiestnenia koncového bodu siete sluiby zriaďovanej na základe tejto Zmluvy (vypll'luje sa len v pripade, ak je Iná ako adresa trvalého pobytwsldla účastnlka) 

Ulica: Župná Súpisné čisto : 8 Orientačné čisto: 1 

Obec: Zlaté Moravce PSé: 953 O l Byt č./ poschodia: 

Kontaktná osoba pre zriadenia slutby: Bc. Horvát Marek é.OP alebo Pasu: 

Kontaktná osobl pre prevzatJe KZ: Bc. Horvát Marek é .OP alebo Pasu: 

• Pôvodný C.častnlk (vypll\uje sa len v pripade ak ide o zriademe po (lmrtl účastnlka) 

Priezvisko (Obchodné meno) l Meno l Titul: 

Rodné čisto: Ulica: 

Obec: PSé: 

Predmetom tajto Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán: 

Telefón/Mobil: 0918694127 

Telefón/Mobil: 0918694127 

Sútna prlslulnost': 

Orientačné člslo/SC.plsné čisto : 

a) závAzok Podniku zriadíf pripojenie k sietl Podniku v rozsahu podmienok !pecffikovaných v časti .Typ zriadenia slutby", ak je zriadenie technicky uskutočnitelné v dohodnutom mieste 
umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 30 dni odo dl'la uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predlteni tejto lehoty (dohoda o predltenl tejto lehoty 
nemusi byt pl somná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočniterné, táto Zmluva zaniká dl\om doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Učastnlkovt. 

b) v pri pada, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnut! koncového zariadenia (dalej ten .KZ") 
Účastnikovl do jeho užlvania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného utlvanla, Podnik je povmný poskytnút' Účastnlkovl prislu!né KZ za dohodnutých podm1enok. Ak dójde 
k zániku tejto Zmluvy z dOvodu nemotnostl zriadenia pripojenia k sieti v zmysle plsm. a), dójde zároveň aj k zániku dohody zmluvnych strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastnikov• a 
Účastnlk je z tohto dôvodu povinný bezodkladne vrátlf Podniku KZ. ak do!lo k jeho prevzatiu. 

c) závAzok Podniku poskytovar Účastnikov! slutby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve. a to odo dl\a nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je v Cenn l ku alebo 
Osobitných podmienkach dohodnuté Inak. Ak je v!ak podmienkou poskytovania pri slušnej slutby zriadenie pripojenia k sieti Podniku podla plsm. a) alebo odovzdanie KZ podla plsm. 
b) alebo obidve tieto podmienky, závAzok Podniku poskytovar prisl~nú slutbu vznikne at s C.člnnosfou ku dllu splnenia danej podmienky podla plsm. a) alebo b) alebo splnenia 
obidvoch týchto podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitnych podmienkach dohodnuté Inak. 

d) závAzok Uč:astnlka platíf riadne a včas cenu za zriadenie a poutivanle pripojenia k sieti Podniku a za slutby poskytované na základe tejto Zmluvy a dodrt1avat' ostatné svoje 
povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane Jel súčasti, ktoré tvoria V!eobecné podmienky pre poskytovanie verejných stutieb prostrednfctvom pevnej siete spoločnosti Slovak 
Telekom, a s. (dalej len ,V!eobecn6 podmienky"), Osobitné podmienky pre poskytovanie hlasových slutleb tvoriace prilohu V§eobecných podmienok, pripadne dalšie osobitné 
podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy (dalej ten .Osobitné podmienky") a aktuálne platny Cennik 
pre poskytovanie slutleb Podniku (dalej len ,Cennik"). 

• T6to Zmluva sa uzatv.ira na dobu O neurčitú O určitú (max. 6 mes1acov odo dl\a zriadenia sluiby) od: do: 

ZC.čtovacle obdobia a frekvencia fakturácie 
Zúčtovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dl'la kalendárneho mesiaca. Pripadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdob1a 
Podmk oznámi Účastnikov! najmenej jeden mesiac vopred 

181 frekvencia fakturácie jednomesačn6 O frekvencia fakturácie dvojmesačn6 (Je motné iba pre účastníka fyzickú osobu a nie je motné pr1 elektronickej forme faktúry) 
Splatnosr faktúry pri dvojmesačnel frekvencii fakturácie: O jednorazovo za celé dvojmesačné obdobie O 2 plat~- mesačné Čiastky 

• Spósob fakturácie 
~ Elektronlck6 faktúra vo formáte PDF (EF PDF) spristupnená na internetovej stránke Podniku· O Papierová faktúra zasielaná po!tou 

181 Potadujem doručovanie EF PDF do e-ma1tu•• O PotaduJ&m zasielanie odpisu EF PDF po!tou••• Heslo k EF PDF(web) O Klient ID O Log1n: 

--e -mail pre doručovanie EF PDF. E-ma•l pre notifikácie EF PDF 
bollova@lzlatemoravce.eu 
• Účastnlk podpisom tejto Zmluvy potvrdzu)e/udefuje súhlas na poskyto;tanie faktúry v elektronickeJ forme podla platných V§eobecných podmienok a Cennfka a zárove!\ súhlas s 
poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupnen im na Internetovej stránke Podniku •• Účastnlk berie na vedomie, že Elektromcká faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako príloha e
mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenoe nebude chránené heslom proti neoprávnenému prislupu k údajom. Účaslnlk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, te sl je vedomy 
zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na nim uróenú e-mailovú adresu pred prístupom tretieh osób. Podnik nezodpovedá za !kody spôsobené účastnlkoví 
prtstupom neoprávnených osób k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF ••• Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cennlka. 

• Klient IO {Zákaznlcky Identifikátor) 
Spôsob doručenia: O prevzatý osobne O po!tou 181 nesúhlasim s akt1vovanim Klient ID O e-mailom 
Uzavretlm tejto Zmluvy bude, po súhlase, účastnlkovi pndelený Zákaznicky identifikátor Klient IO, ktorého použlvanie sa nadl aktuélne platnými V!eobecnýml podmienkami. Zmluvné strany 
sa zaväzuJú tieto podmienky dodrtlavaf. Pridelenie Klient IO je pre účastnika bezplatné. Účastnikov! móte byt' pridelený len jeden Klient ID. Účastnlk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že 
bude viazaný v!etkýmí úkonmi vykonanými vo vzťahu k Podniku prostrednlctvom Klient ID. V prípade vyznačania prevzatia Klienta ID osobne na predajnom mieste Podniku Účastnlk 
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje osobné prevzatie údajov Klienta IO Ak účastnlk potaduje doručanle Klient ID na nim uvedenú e-mailovú adresu, berie na vedomie svoju zodpovednosť 
za prípadné zneutitie údajov Klient ID neoprávnenou osobou Účastnlk súhlasi, te údaje Klient ID mu budú poslané v ne§ifrovanej e-mailovej správe a jeho otvorenie nebude chrénené 
heslom proti prlstupu. neoprávneneJ osoby k doručeným údajom Ak Účastnlk potaduJe doručenie Klient ID po!tou, Podnik sa zavazuJe pridelíf a do 14 pracovných dni odo dlla uzavretia 
tejto Zmluvy doruär Učastnlkovi do vlastných rúk údaJ& Klient ID v zabezpečenej obálke Podnik nezodpovedé za škody spôsobené Učastnlkovl prlstupom neoprávnených osób k údaJOm 
Khent IO alebo zneužrtlm údajov Klienta l O neoprávnenými osobami pn objednévanl, zmene alebo vyutlvani slutJeb Podniku prostredníctvom Khent ID Na znadenoe a vyutívan1e 
ktorejkolllek zo slutíeb Podniku objednaných alebo zmenených prostrednlctvom Klient ID sa vzťahuJú ustanovenia prlslušneJ zmluvy uzavreteJ medzi Podnikom a Účastnlkom týkaJúceJ sa 
daneJ stutby. 
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• Volacl program l Volacl ~llk 

O Doma Mini O Doma Standard O Doma Pohoda O Doma Maxi O Doma Extra O Zvýhodnený volací program O Virtuálna linka 
0 UNI O UNI 20 0 UNI 60 0 UNI120 ® Biznis Aktív 0 Btznís Standard 0 B1Z11is Unl 50 0 Biznis Unl150 0 Biznis Slovensko 

0 BP 0 BP 60 0 BP 2Pius 0 BP 300 0 

Pri volitelnom volacom programe Virtuálna linka má účastnlk motnosr výberu jedného z retlmov volitelného volacieho programu, ktorý podmieňuje jeho zriadenie. Vometný volací program 
Virtuálna linka sa zriaďuje na dobu neurčitú 

• AKCIA 

Podnik sa zavlzu,e poskytovar slutby Účastnlkovi za zvýhodnených podmienok podla typu akcle vyznačenej v tejto časti, za podmienok zverejnených Podnikom pre poskytovanie danej 
akcle v prlslu!nom Cenovom výmere, ktorý tvori súčasf tohto dodatku. 

O Jarná hlasová kampaň Rodinnej linky (CV 362512012) 

O Bailček mobilných volanl na 3 čisla s akciovou cenou voianl 0,09 (s DPH /min 
Pre volaCie programy: Doma Extra, Doma Pohoda, Doma Maxi, Doma Uní 20160/120, Doma MaXJ- dvojnásobné minúty, Doma Um 60- dvojnásobné minUty, Doma Um 20- dvojnásobné 
minúty 

1 člslo 2 člslo 3 člslo 
®Jarná hlasovi kampaň pre tlvnostnlkov a malé fi rmy (CV 2617812012) 

O Akciový mesačný poplatok 
O Dvojnbobný počet verných minút (24 mesiacov v1azanost') 

O Vollterný beneflt : Zvýhodnené volania na jedno vybrané mobilné čislo za akCiovú cenu volani vo vý§ke 0,07 ( bez DPH l 0,084 (s DPH l min. 

• Doba viazanosti 
Doba viazanosti začlna plynúf odo dňa začatia poskytovania Slutby, ak nie je v Cennlku alebo prlsluinom Cenovom výmere uvedené Inak. V prtpede porušenia záväzku Účastníka 
nepretňrte vyutlvat slutby na základe tejto Zmluvy počas dohodnutej doby viazanosti sa Účastník zaväzuje uhradif Podniku zmluvnú pokutu pre prtslu§nú slutbu a dobu VIazanosti vo 
vý!ke podla podmienok zverejnených Podnikom v Cennlku alebo podla podmienok v prlslušnom Cenovom výmere, ak sú Účastnikovi poskytované slutby na základe tejto Zmluvy za 
zvýhodnených podmienok podla prislu§nej akcie. V pripade slutby TP2M, pri porušeni závAzku doby viazanosti 12 mesiacov sa účastnik zaväzuje zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu vo 
vý&ke 663,88 € (DPH sa neuplatňuje) a v prlpede porušenia záväzku doby viazanosti 24 mesiacov zmluvnú pokutu vo vý&ke 896,24 € (DPH sa neuplatňuje) . 

ll'1 O bez viazanosti O 12 mesiacov O 18 mesiacov ® 24 mesiacov l TP2M O bez viazanosti O 12 mesiacov O 24 mesiacov 

• O Nájom koncového zariadenia 

Typ KZ: Siemens Gigasat AS200 O prevzatie KZ na predajnom mieste ® KZ bude doručené kuriérom, pripadne povereným pracovnlkom Podniku 

Doba wania nájmu· Oneurčitá Ourčitá od: do: 

Táto čast označená ako .Nájom Koncového zariadenia" tvori osobitnú zmluvu o nájme KZ, ktorú Účastnlk a Podnik uzatvárajú v súvislosti so Zmluvou o poskytovani verejných slutleb, 
ktorá tvori súčasf tejto listiny (dalej len .Zmluva o nájme") a na zmluvný vzfah Účastníka a Podniku sa uplatni len v pripade, ak je vyplnený údaj • Typ KZ" Podnik sa zavazuje prenechal' 
Účastnlkovi (nájomcovi) do utlvanla vyUie uvedené KZ a Účastnlk sa zaväzuje platiť Podniku cenu za akt1václu a nájom KZ v zmysle Cenníka pre koncové zariadenia, časti určenej pre 
nájom koncových zariadeni (dalej len .Cennlk KZ"). Ceny podla predchádzajúcej vety bude Podnik fakturovaf v rámci faktúry za služby poskytované na základe Zmluvy o poskytovani 
verejných slutleb. Nájom KZ nie je súčast'ou Slutby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovani verejných slutieb. Nájom KZ sa riadi Obchodnými podmienkami na predaj a nájom 
koncových zariadeni a Iných telekomunikačných zariadeni pripájaných k pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti a Cenníkom KZ, ktoré tvoria súčast Zmluvy o nájme. Ak bolo 
dohodnuté prevzatie KZ na predajnom mieste Podniku, Účastnlk týmto potvrdzuje jeho prevzatie. Ak bolo dohodnUté doručenie KZ kuriérom, KZ bude doručené na adresu umiestnenia 
Slutby dohodnutej v Zmluve o poskytovani verejných služieb. KZ zostáva počas trvania Zmluvy o nájme vo vlastnlctve Podniku a jeho použrtie môže byt' obmedzené na s1et Podniku 
V pripede zániku Zmluvy o Mjme z akéhokol\lek dOvodu je Účastnlk povinný vrátil' Podniku KZ v nepo§kodenom stave spolu s prislušenstvom, a to najneskôr v lehote 1 O dní odo dňa 
zániku Zmluvy o néjme; v pripade poruäenia tejto povinnosti je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v Cennlku KZ, ak nie je v Zmluve o nájme uvedené inak. 

• Technick• &peclflkicle 
TP1 sa pripája cez O telefOnny pristroj 

Doba poskytovania slutby O neurčité 

• Typ zr1adenla služby 

O pobočkovú telefOnnu ústrednu bez prevolby O Iné: 

O určitá (max. 6 mesiacov odo dňa zriaden1a TP) od 

O mulllzrladenie 2 

do 

O ll'1 O TP2M ® nové zriadenie O nové zriadenie bez zriaďovacieho poplatku pOv. úč. zomrel· O nová kampaň O tarifné podmienky 

O vedlaj!ia teleiOnna zásuvka- počet: O rezervovanie teleiOnneho člsla (negarantované) : 
Dohodnutý termín náv§tevy technika je: Zriadenie oznámit cez: O SMS - číslo: O E-ma1l - adresa 

Pre TP2M . Počet prichádzajúcich l odchádzajúcich kanálov v prlpade analógoveJ prevolby uved'te prevolbové člslo 

O Migráciou z ISDN S ponechanlm pilotného čisla O Ano O N1e Opoutif MSN 
Zriadenlm prlstupu TP1 zmenou z ISDN BRA pristupu pOvodná Zmluva o pripojeni vzfahujúca sa na ISDN BRA prlstup zaniká a nahrádza sa toUto zmluvou o pripojeni na verejnú 
telefOnnu slutbu. Zánikom pOvodne] zmluvy o pripojeni účastník stráca nárok na využitie vletkých benefrtov, ktoré vyutlval na pOvodne] ISDN BRA pripojke. V pripede, ak sa pn znadeni 
teleiOnnej prlpojky TP1 zmenou z ISDN BRA pňstupu vzfahuje na pôvodnú ISDN BRA pripojku záväzok účastníka dodrtaf zmluvnú dobu viazanosti, ktorá v čase zmeny e!te plynie, 
zmluvná pokUta za poru&eníe doby viazanosti na pôvodnom ISDN BRA prlstupe sa neuplatni a účastn ík sa podpisom tejto zmluvy zavazuje vyutl vat' verejnú teleiOnnu slutbu vo zvolenom 
volacom programe alebo vo volacom programe s vyUim mesačným poplatkom po dobu zostávajúcej časti závllzku doby viazanosti vzfahujúcej sa k pôvodnému ISDN BRA prístupu, ak nie 
je na zriadenej TP1 dohodnutá dlhAia doba viazanosll. V pripade, te účastnlk poru!l závAzok doby viazanosti alebo zmluva o pripojeni zanikne z Iných dOvodov na strane účastnlka , 
účastnlk sa zavilzuje zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu podra podmienok prisluAného CV, ktorým bol viazaný na pôvodnom ISDN BRA prlstupe (netýka sa prlpadu, ak je zmluvne dohodnutá 
na zriadenej TP1 dlhiia doba viazanosti). 

• O Prenesenie člsla od Iného telekomunikačného podniku 

Prenesené účastnlcke číslo vrátane smerovej predvolby: 

• Doplnkové slutby l ballky 

Názov Iného tel podniku: 

Doba poskytovania doplnkovej slutby O neureítá O určitá (Iba pre slutbu Zachytenie zlomyselného volania) od: do: 

O Rodinný Internet člslo linky (Iba k programom Doma Standard, Doma Pohoda, Doma Max1, Doma Extra, Doma Um 

O MOBIL O MOBIL Aktív (k programom Doma Standard l Doma Pohoda ! Doma Maxi l Doma Extra l Doma Mini) 

0 Biznis MOBIL 0 Biznis MOBIL Aktiv 0 BP MOBIL 60 (k programom Biznis Aktív, Biznis Standard, Biznis Mesto, Biznis Slovensko, BP TP1 , BP TP1 - 100) 

O Ba ltk volen l- Firma Fixné číslo 1: Fixné čl s lo 2: Fixné číslo 3: Mobilné člslo. 
(pre nebytových účastnikov k programom Biznis Aktív, Biznis Mesto, BIZ11ís Slovensko, Btzms Unl 501150) 

O Voláme spolu (len fyzické osoby a čísla VTS resp. Sman prefiX 0692x a k programom Doma Standard l Doma Pohoda l Doma MaXJ l Doma Um / Doma Mmi) - V pripade volaclch 
programov, ktoré obsahujú volné minúty, sa volania odrátavajú z objemu verných minút. Ako vybrané člslo nie je možné zvohf audiotexov6, skrátené člslo alebo čislo pobočkovej ústredne 
Vybrané jedno čls lo: 

O zravnená cena na vybranú krajinu - výber maximálne 3 krajin (pre volacle programy Doma Mini a Zvýhodnený volacl program 1 krajina) 
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O Austrália 
O Belgicko 
O Cyprus 

O Flnsko 
O Flnsko- mob. 
O Francúzsko 

O Chorvátsko 
O Chorvátsko - mob 
O lrsko 

O Maďarsko 
O Madarsko - mob. 
O Nemecko 

O Rakúsko - mob. 
O Rusko 

O Cyprus- mobil. čísla 
O Ceská republika 

O Francúzsko- mob. 
O Grécko 

O lrsko-mob 
O Izrael 

O Nemecko - mob. 
O Pofsko 

O Rusko-mob 
O ~panielsko 
O ~vajčlarsko 
O ~védsko 

O Vefká Brnáma 
O Velká Br~án ia - mob. 

O Ceská republik& - mob. 
OCina 
O Dánsko 

O Grécko- mob. 
O Holandsko 
O Holandsko - mob. 

O Japonsko 
O Jublá Kórea 
O Kanada a USA 

O Pofsko - mob 
O Portugalsko 
O Rakúsko 

O Taliansko 
0 Ukrajina 

Ponuka niUie uvedených doplnkových slu!ieb (okrem VOV) neplat! pre TP1 s vol~efným volacím programom Vlrtuálna linka. 

Bezplatné doplnkové služby 
l bsllky pre TP1 
(neplat! pra Vlrtuátnu linku) 

Platené doplnkové slulby 
pre TP 1 

Selektlvne doplnkov6 
slulby pre TP1 
(nastavené na ústredni) 

Selektlvne doplnkové 
služby l ballky pre TP1 
(nastavené z konc.zariadenla) 

O zamedzenie zobrazema člsla volajúceho užlvatera s deakt1vovanlm služby (O CLIR UC) 

O zamedzeme zobrazenia člsla volajúceho užlvatera s aktivovanlm služby (CUR UC) 

O zamedzenie zobrazenia čista volajúceho užlvatera (CUR) O deaktlvovanie zobrazenia člsla volajúceho utlvatera (CUP O) 

O automatické budenie (ACS) O infonnácia o dltke trvania volania počas hovoru (AOT O) 
O zamedzenie zobrazenia čísla spojeného užlvatera (COLR) O služby presmerovanie O služby viacerých utívaterov 

O služby pre Istotu a pohodlie O 

O zablokovanie vybraných odchádzajÚCich volanl (OCB UC) O zachyteme zlomysefného volama (MCIO) O hlasová 1nformác1a (IA) 

O zobrazenie čísla volajúceho užívatera (CUP) O zablokovanie prichádzajúcich presmerovaných volant (ll FC) 
O pevné zablokovanie vybraných odchádzajúCich volaní podfa kategórie člslo(OCB). 
O pevné okamtíté presmerovanie volania (CFU P) uvedie číslo, na ktoré sa majú volania presmerovať: 
o 
O prijatie vybraných pnchádzajúelch volant (SCA) O odmietnutie vybraných prichádzajúcich volanl (SCR) 
O blokovanie odchádzajúcich volaní zapísaných v zozname čísel (OCS) 
O blokovanie odchádzajúcich volant nezaplsaných v zozname člsel (OCBEX) O 

O prijatie vybraných pochádzajúCich volant (SCA UC) O odmietnutie vybraných prichádzajúcich volant (SCR UC) 
O okamžité selektlvne presmerovanie volania (SCF UC) O blokovanie odchádzajúcich volaní zaplsaných v zozname čísel (OCS UC) 
O blokovanie odchádzajÚCich volant nezapisaných v zozname čísel (OCBEX UC) 
0 Služby blokovanla podfa zoznamu čisell (SCA UC,SCR UC. SCF UC OCS UC) 
0 Služba blokovan1a podfa zoznamu člsel ll (SCA UC. SCR UC, SCF UC, OCBEX UC) 

Zoznam člsel pre selektlvne O čista do zoznamu pre službu SCA: 
služby O člsla do zoznamu pre službu SCR · 
(Cisla, ktoré majú byf O člsla do zoznamu pre službu OCS: 
zaplsané v zozname člsel) O čísla do zozn~mu pre službu OCBEX: 

Pre TP2M sa zriaďujú služby; AOT O, CUR. OCB UC, OCB, MCIO, ll FC, VOV, 001, CFU P. SCA, SCR, OCS a OCBEX. 

O zapojenie TP2 M do eXIstujúcej prevolby (uvedie člslo prevolby) : 
Prevol'ba )001) pre TP 2M o 00110 o 001 100 o 0011000 o 00110000 o 001100 000 

O zapojenie TP2 M do novej prevolby (ak sa do tejto prevolby zriaďuje viac limek, uveďte člsla Ich zmlúv): 
O po§tou (VOVp) , poslelat' na adresu: O účastnlka O zasielania písomnosti a vyúčlovanl (adresáta) 
O zmena adresy pre zasielanie VOVp O podelenie nového hesla pre VOVe O pristupový kód (log1n)' 

O Výpis odch,dzajúclch O elektronický výpis cez internet (VOVe) 
votanl pravidelne- mesačne V prlpade, ak je Účastnlkovl zasielaná na základe dohody faktúra s dvojmesačnou frekvenciou a Účastnikov! vznikol nárok na poskytnutie výp1su 

odchádzajúcich volant verejnej telef služby poskytovaný po§tou na 3 fakturačné obdob1a bez poplatku, spoplatl\ovanie takéhoto výpisu sa začne po 
doručeni tretej faktúry doručovanej takýmto spôsobom 

O Elektronlcki faktúra XML 

O Zriadenie UOS 

O Proaktlvny monitoring 
TP2M 

• OSL Prtstup 

O pridelenie nového hesla pristupový kód: 

O Uníverzálna odkazová schránka Standard O Umverzálna odkazová schránka Plus 

O zriadenie kontaktné údaje na zodpovednú osobu na strane účastníka. meno telefónne číslo 
O možnost presmerovanie prichádzajúcich volant v prlpade nedostupnosti služby TP2M na a«ematívnu destináciu 

OOSL doma OOSL 2500 OOSL 3000 ODSL 3500 

• Oobs viaza nosti 

O bez viazanosti O 12 mesiacov 

O zriadenie DSL Prlstupu samoin§taláclou 

O 18 mesiacov O 24 mesiacov O 36 mes1acov 

O zriadenie k MPLS VPN O zriadenie na novej TP1 

O súhlaslm so zrtadenlm TP1 (súhlas účastnlka so znadenim TP1 v pripade, že službu DSL Prtstup nie je možné z techmckých dôvodov zriadif) 

O Zvý!eníe rýchlosti upstreamu na max rýchlost 512 Kblt/s Pri zmene programu uvedie tel. člslo v tvare s predvolbou. 

O znadenie služby DSL Pri stup v lokal~e so !pecláinym režimom (V takýchto tokal~ je motné zriadiť službu DSL Pri stup len v programe DSL Doma) 

V pripade . že me je možné zriadlt požadovaný program slulby DSL Prlstup z techmckých dôvodov na strane Podniku, účastnlk súhlasi. aby osoba oprávnená na prevzatie služby DSL 
Pristup bola oprávnené v defl zriadenia služby DSL Prlstup zmenil' požadovaný program služby DSL Pristup na Iný program služby DSL Prístup s pôvodnou v1azanostou, ktorý je technicky 
reallzovaterny 

Notifikáda - informácia o zriadeni služby DSL Prlstup. O SMS na člsio O E-ma11 na adresu 

• Retlm WP Vlrtu61na linka 

O Pevné okamtíté presmerovanie volania (CFUP) číslo O pobočkovú telefónnu ústredflu bez prevolby O 1né: 

Spoločné člslo plus (LHp) O Cyklický výber (pochádzajúce volanie bude smerované na TP/ISDN, ktorá nasleduje po poslednej obsadenej TP/ISDN) 

O Sekvenčný výber (prichádzajúce volanie bude smerované na prvú vornú TP/ISDN zapojenú do séne) 

Telefónne člsla k Spoločnému člslu Pius (Uvedie v!etky telef. člsia, kt()(é požadujete zapojiť k sériovému čislu . Telef. čísla uvádzajte aj so smerovými člsiaml. Telef. člsla budú k sénovému 
číslu zapojené v poradi ako sú uvedené v tejto zmluve ) 

O Hlasové lnfonnácia (IA) ( Pri tomto režime je potrebné označil' &j službu Hlasová Informácia v časil Platené doplnkové služby) 

Telefónne čísla , ktoré neboli zapojené do s6rte (vyplni pracovnlk Podniku): 

Spoločné člslo plus sa zriaďuje ako nere§triktlvna séna Sénovým člslom bude felefónne člslo TP1 s vol~erným volaclm programom Virtuálna linka. 

• lnformicla o možnosti zverejflovanla údajov v zozname účastnikov a Informačnej slutbe: 

18) !iadam o ZVEREJNENIE základného rozsahu údajov v zozname O Zladam o zverejnenie kategórie ekonomickej činnosti: 

O !iadam o ZVEREJNENIE základného rozsahu údajov v zozname účastnikov a Informačnej službe, ako aj údaJOV ned rámec základného rozsahu podfa osobM&J prilohy k Zmluve 

O Žladam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a Informačnej službe 

Účastnlk verejnej telefónnej služby má prévo zaplsať sa do verejného telefónneho zoznamu a na spristupnenie svojich údajov poskytovaterom informačných služieb o telefónnych člsiach 
alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu; telefónne člslo pridelené Účastnlkovl na základe Zmluvy, adresa umiestnema koncov6ho bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v 
pripade fyzickej osoby · nepodnikatera. alebo obchodné meno v prlpade fyzickej osoby - podnikatefa alebo právnickej osoby, pričom t1eto údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účely 
zverejnenia v zozname účastnikov a Informačnej službe. Účastnlk, ktorý je fyzickou osobou podnlkaterom alebo právn1ckou osobou je zárovefl oprávnený požiadat' spolu so základným 
rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej činnosti Účastnlka V prlpade osob~nej dohody s Podnikom, mOžu byf zverejnené aj ďal!le údaje určené 
Účastnlkom nad rámec tzv základného rozsahu podfa predchádzajúcej vety , ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V pripade žiadosti o zverejnenie údajov zárovefl Účastnlk 
berie na vedomie a súhlasi s podmienkami zverejnenia uvedenými v prislutnej častJ V!eobecných podmienok, upravujúcej podm1enky zverejflovanía údajov účastnikov v telefónnom 
zozname a informačných službách. 

• Ostatn6 ustanovenia 
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Účastnlk čestne vyhlasuje, te je vlastnlkom nelv'lutefnosti, na ktorej má byf podfa tejto Zmluvy o poskytovani vere)'lých slubeb vybudované pripojn6 telekomuníkačn6 vedeníe 
a umieStnený koncový bod siete slutby, alebo te má k predmetnej nehnuternosti utlvade právo z n6jo~T!Mho alebo in6ho Jrivneho vzfahu Účastnlk, ktorý má k nehnuternosu utlvaae 
právo z n6jo~T!Mho alebo ln6ho lrivneho vzfahu zároveň čestne vyhlasuje, te informoval '!lastnlka o vybudovani prípojn6ho telekommlkačn6ho vedenia umiestneni koncov6ho bodu siete 
slutby a jeho dOsledkodl v plnom rozsahu a má k tomu od vlastnlka výslovný súhlas. Ak Učastnlk uviedol v tomto vyhláseni ne_pravd1v6 alebo neúpln6 infonn8cle alebo na základe výzvy 
Podniku nepredlotl vyhlásenie Ylastnlka nehnuternosti a v sÚVIslosti s tým vznikne Podniku !koda alebo dodatočn6 náklady, Učastnik se zavAzuje Podniku túto §kodu alebo dodatočn6 
Nlklady utvadif. Vo vzfahu k predmetnej nehnuternosti vystupuje účastnlk ako: 
O Ylastnlk O n6jomca O ln6 nehnuternosti 
Vyhlbenle Účastnlka alebo jeho z.b tupcu: Vyhlasujem, te som sa oboz.n6mll s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so V§eobecnýml podmienkami, Osobitnými podmienkami a Cennikom 
ktorá a ako neoddelitern6 sUčastl tejto Zmluvy zaväzuJ8111 dodrilavaf Svojim podpisom potvrdzuJ801 (i) prevzatie Vieobecných podmlenok, Osobrtných podmienok, Cennlka, ak bolo 
dojednan6 jeho prevzatie na predajnom mieste, (i) te si záväzne objedn6vam v tejto zmluve tpeoflkované Slutby, (iii) te sa zavlzu)8m nadne a včas plni\' vletl\y pov11100sti vyplýva.J(Ice 
z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Vieobealých podmienok. Osobitných podmienok, Cennlka, naJTII riadne a včas plati\' cenu za zriadenie a poskytovanie Slutby Vyhlasujem, te som bol 
oboz.n6mený Podnikom, te aktuälne Informácie o platných cenách za Slutby je motn6 zlakať v aktuálnom Cennlku dostupnom na www telekom sk alebo Inej Internetovej stránke Podrnku, 
ktorá ju v budúcnosti nalndi a na predajných miestach Podlllku 
V prtpede ak účastník vypovie alebo odstúpi od tejto Zmlwy predo dňom technického znadenia slutby alebo svojim konanim alebo nečlnnosfou zmari zriadenie zmluvne dohodnuteJ 
slutby z.avlzuje sa zaplati\' Podniku Nlklady vzniknuté v súviSlosti so z.rtadenlm slutby vo výike 100 E (DPH sa neuplatňuje). 

Zmluvn6 strany sa dohodli, te v prtpede zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprévnený ktorúkoCI!ek z konečných den stutleb Podniku upravrt' tak, te k základu dane (cene 
bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuälnu v čase vzniku dai'lovej povinnosti Podniku. 
Túto Zmluvu je motn6 meni\' niektorým z.o spOsobov dojednaných v tejto Zmluve. Cennlku, V!eobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach. 
Táto Zmluva nadobúda platnost a účinnost' dňom jej podplsania zmluvnými stranami. 
Spracúvanie osobn~ch úd* v: Podnik bude poutlvaf údaje o Účastnikov! za podmienok uvedených vo Vieobecných podmienkach a v prislušných právnych predpisoch. Rozsah, účel 
a podmienky spracúvania údajov o Účastnlkovi sú bliitie !pedflkovan6 ~ Vieobecných podmienkach ( časf Zhromatdov8/\18 a poutivanle intormácll o Účastnlkodl). V pripadoch, kde 
mOte Účastnlk z.amadzif, aby sa jeho údaje používali na Lrt:it6 úeely, Učastnlk mOte kadykoiVek Podniku oznámi\', te sl netelj tak6to poutlvaníe jeho údajov Ak je podmienkou 
sprliC(rvanla údajov Účastnlka udelenie súhlasu, mOte Účastnlk takýto súhlas kadykolllelt odvola!, v prtpade, te ho udeli. Účastnlk mOf.e Podruku kadykolllelt potladat o lnf<li'IMau, ako 
sa jeho údaJ8 poutlvajú. Viac lnfonn8cll o (IOuflvanl údaJOV motno Nljsf na www telekom sk alebo internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradi 

• Prtlohy 

O OsvedčeNI plná moc 

O Specilikáda uverejnenia 

Miesto: 
Olltum: 

podpis (a pečiatka) Účastníka 

Zt.\6 Moravce 
11 .04.2012 

(resp. splnomocnenej osoby alebo ltatutámeho orgánu) 

TPITP?M 7P0104?n1? 

O Osvedčené kópia výpisu z obchodn6ho registra 

1811116 Potvrdenie o prideleniiCO 

Miesto: Zlat6 Moravce 

Dlltum 1kceptkle návrhu: 1 t 04 2012 

Meno pracovnlka: Jana Pautíková 

ŕj/J, 
podpis a pečiatka Podmkulzástupcu Podniku 

O OsvedčeNI kópia výpisu z.o tlvnostensk6ho registra 

181 in6 Osvedčenie o zvoleni za pnmätora, OP 
splnomocnenej osoby 

Kód rm<~•Jc:u: 

Dátum prevz.atla nivmu: 

Meno rm<!ajcu: 

Tet. e1s1o: 

TS042 
11042012 

Ing JUI'lll M1kler- BYRON 

0903 755191 

podpis a pečiatka predajaJ/zástupcu Podniku 


