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Kód Objednávky:

Dodatok k zmluve o poskytovaníverejných služíeb - balík

Kód účasíníka'
Kód adresáía:
Kód ílačiva:

služieb

1-123136284784
2403535000
2403535001
841

uzavye'rý v zmysle zákona č. 351/2(Y í Z.z. o elekííonických komunikáciách (ďalej len ,.dodaíok" alebo ,Dodaíok k Zmluve o balikua)
PODNIK

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ:2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893

Slovak Telekom, a.s.

BO TAI LA Specialist 23282 i Kód tlačiva: 841

Kód predajcu:

Katarína Stoláriková

Zastúpený:
(d'alej len "Podnik") a

ÚČASTNíK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEL:

Mestská informačná kancelária Poprad, príspevková organizácia, Námestie sv. Egídia 43/86, 05801

Obchodné meno /

Sídlo podnikania:
Regisíer, čislo zápisu
podnikaíel'a:

%prad 1
Telefón:

ínfopp@rnsupoprad.sk

E-mail:

'mz:ssííg:i - IDlč: l -'

IčO:

Ič pre DPH:

(d'alej len "Účastnik")

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA /SPLNOMOCNENÁ OSOBA
}Titul/Meno/Priezvisko: jLuciaPitoňáková
}Súpisné číslo: l
iOriemačné číslo:
k
lUlica:
lObec:

iTelefón:

I PSč.

k
l

]
l
l

}č.OP/Pasu: i -

I
l
l

ADRESÁT - adresa zasielanía písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko:
Adresa zasielania:

Mestská inťormačná kancelária Poprad, príspevková organizácía
.Námestie.sv. Egídia 43/86, 058Cll Poprad 1

Sposob fakíurácie: . PapierovÁ faktúra zasielaná poštou. ' Císlo SMS noíífikácie:
Zúčíovacie obdobie:

Mesačne od l.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUI:KA č. 1

BALÍK 2P - AKCIA: INT + TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov .' :::' a:

Číslo'zmluvy: Kontaktnáosoba:LuciaPitonákováTelefón:090438' i

9 917 97 9098 Adresa domčenia: Námestie sv. Egídia 43/86, 05801 Poprad
I
Názov služby: VereJná telefónna služb.a
Číslo zmluvy: Adresa umiesínenia: Námestie sv. Egídia 43/86, 0580T Poprad l
9910695709

l
i

Telefónne číslo: 05243611
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TPI

Program služby: Biznis linka M '%"':' o'

Zverejnenie v teleý. zozname: Žiadam o nezverejnenie
Názoy služby: Magio Internet .

Č íslo zm luvy: Adresa umiesínenia: Námestie sv. EgJdia':43/86, 05801 Poprad

ggíossza:ig

Identifikácia p..rístupu.: 001 7071 737
Typ pripojenia: Metalická technológia
Program služby: Ma(io Internet L - VDSL
Pevná IP adresa mesačne 1

Názov Platnost'ceny CenasDPH Splatnost'

BalíkMagiolnternetL,BiznislinkaM Akciovácenňplaínápočasl.-30.mesiaca-" 34.99EUR mesačrielvopred
Baličkovázl'ava Zl'avaplaínápočasl.-30.mesiaca 5,OOEUR mesačnefvopred
ZákladprevýpočetZP-Balik Zmluvnápokutazaporušeniezávázkuviazanosíi ' 240,OOEUR jednorazovo"
Základ pre výpočet ZP - Slí4žba Zmluvná pokuía za porumenie závázku viazanosti 120,00 EUR Íednorazovo "
Na položky označené ' sa neuplatňuje DPH

Kódobjednávky: 1-123136284784
vO.l6.Ol6-20180425-13:33:10
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ZMLUVNÝ ooí<uíxí:x"r JE POTREBN? poopísúi NA posieoxe,.i STRANE

l

1) AkdochádzanazákladelohíoDodaikukzmenepíogíamuSlužby.budeÚčaslnikoviposkytovanýzaceííuuvedenúvTabuíkeč.tDobaviazanoííi.akiepíe'lúloSlužbudohodííuíá.niejeíýmlo

Dodaíkom doíknuíá a plynie ííaďalej bez zmeny. <j íaÍ:omío píipade bude Podnik i)číovať cenu v závislosíi od íoho, v kloíom momeníe doby viazanosli sa účasínik nachádza.

2)

ZúčTOVACIE OBDOBIEI Trvanie zúčiovacieho obdobia je uvedené v iabuíke s názvom "Aclíesáí - atkesa zasielania pisomných listina. Píipadíu) zmenu íívania zúčíovacieho obdobia Podnik
oznámi Účaslnikovi najmenej jeden mesiac vopíed . Fíekveíícia íakíuííície je jednomesačná.

3)

4)

Podnik a Účasínik uzatváíajú vo vzťahu k }ejlo Službe Dodaíok, kíoíým sa Zmluva o poskyíovani veíejných služieb píe službu ideníifikovanú v íabuíke č. í ako ideíííifikácia píísíupu (ďalej len

,'Zm:uva") -menÍ a upíavuje -v íozsahu-a spósobom uvedeným v lomlo í)odaíku k Zmluve o b'aliku. Osía!né'usíanovenia Zmluvy. kíoíé nie sí) íýímo Dodaíkom k Zmluve o baliku doíknuíé zosíávajú
v plaínosíi bez zmeny.
PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLLIŽBY INTERNET

a) Píechod na nižši píogíam Služby Iníeíneí je spoplaínený poplaíkom 9,98 Euí s DPH. V píipade využiíia ponuky na dočasné využivanie vyššieho píogíamu za cenu nižšieho má Účasínik
píávo Íede-nkíáí bez;pŤailíe počas prvých-6a mesiacov odazačaíia poskyíovania Služby na' píechod 'na nižši píog'íam služby. Píe uíčenie niŽšieho Píogramu služby, %e íozhodujúce poíadie
uíčené v nasledujúcom písmeííe íohío bodu. Zmena Píogíamu služby v zmysle íohlo pism. ííemá vplyv na plynííie doby viazanosíi.

b) Pte síanovenie vyššieho progíamu služby je uíčujúce nasledovné poíadie, píičom pismeno a) označuje najnižši píogíam a písmeno c) najvyšši píogíam: a) Magio Imemel M - ADSL{Magio

Imemeí M - VDSL/Maglo' Iníemeí M - Oapíik, b) Magio Iníemel L : ADSL}Magio Iníeíneí L - VDSLíMagio íníemeí L-Opiik, c) Magio Iníeíneí XL - ADSLíMagio Iníeíneí XL ? VDSLíMagio
Imemel XL - Opíik.

5)

Podnik a Účaslnik uzaíváíajú vo vzíahu k íejío Službe Dodalok, kíoíým sa Zmluya o poskylovaní veíejných služieb píe službu s ieleíónnym číslom idenliíikovaným v íabuíke č.1 (d'alej len

'.Zm:uva") menÍ a upíavuje : Íozsahu- a spósobom uvedeným v íomío Dodaíku k Zmluve o balíku. Osíaíné'usíanovenia Zmluvy, kíoíé nie síí lýmío Dodaíkom k Zmluve o beliku doíknuíé zosíávajú
v platnosíi bez zmeny.

6)

Píi Službe imemeíového píísíupu píosííednicívom iechnológie VDSL je Účasínik povinný óodížiavať alebo zabezpečiť dodížiavanie aj podmienok Služby iníeíneloví:ho píísíupu píosííedniclvom

íechnológie VDSL vzťahujúcich sa na dodížiavanie a íešpekíovanie paíameííov Koncového zaíiadenia a pokynov a upozoíneni Podniku smeíujúcich k nápíave, kíoíé sú upíavené v Osobiíných
pod*ÍenÍ«ach -alebo síanovenm na ich základe a ío počas celého írvania Dodalku. Ak Účasínik koná v íozpoie s píedchádzajúcou veíou. Podnik %e opíávnený uplaíniť posíup podl'a Osobiíných
podmienok.

7)

PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE

a) Píechod na nižši píogíam Služby Telgíonovanie je spoplalnený poplaíkom 9,98 Euí s DPH. V píipade využiíia ponuky na dočíísné využivanie vyššieho píogíamu za cenu ííižšieho má

ÍJča-sinÍk píávo jeíÍenkíáí bezplaÍne počas prvýcha6 mesiacov od 'začalia poskyíovania Služby na píechod' na nižÁi píogíam služby. Pte íííčenie nižšieho Píogíamu služby, je íozhodujúce

poíadie uíčené v nasledujúcom pismene lohío'bodu. Zmena P+ogíamu služby v zmysle íoh}o písm. nemá vplyv na plyííuíie doby viazanosli.
b) Píe sianovenie vyššieho píogíamu služby je uíčujúce nasledovné poíadie, píičom pismeno a) označuje nainižši píogíam a pismeno c) najvyšši píogíam: a) Biznis Linka M, b) Biznis Linka
L a c) Biznis Linka XL.

8) Účasínik venejnej íeleíónnej služby má píávo zapísať sa do íeleíónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a iníoímačnej služby Podniku a na spíisíupnenie svo%ich údajov

poskyíovaíeíom ?níoímačných služieb o íelefónnych čislach alebo íeleíónííych zoznamov, a ío v íozsahu: Íeleíóííne čislo píidelené Účasínlkovi na z.áklade Zínluvy. adíesa umieslnenia koncového
boduaveíejnej íelelónnej služby a meno, píiezvisko v píipade íyzickej oso'by - nepodnikaíel'a. alebo obchodné meno v píipade lyzickíl osoby - podnikaíeťa alebo píávnickej osoby. píičom íieío
íyzickouosobou
osobou podnikaíeíom
podnikaíeíom alebo píávnickou
údaje íoíÍa Ízv. základný rozsah údajov píe účely zveíejneííia 'v zozname áčasíníkov a iníoímačnej službe. Účaslník. kíoíýirýjejeíyzickou
píávnickouosobou
osoboujejezároveř?
záíoveň
opíávnený požiadať spolu so základným íozsahom údajov aj o zveíejnenie kaíegóíie jednej vybíanej ekonomickej činnosíi Účaslnika v zozname a in{oímačnej službe Podniku. V píipade osobiínel

dohody saF'odnikom, móžu byť v zozname a iníoímačnei síužbe PcŠiíiku zveíejnené aj ďalšie i)daje uíčené Účasínlkom nad íámec hv. základného íozsahu podl'a píedchádzají)cej veíy, ak sí)
íelevaníné na účely 'íelefónneho zoznamu . V pnpade žiaHosíi o zveíejnenie údajov záíoveř? Účaslník záíoveň beíie na vedomie a súhlasi s podmienkami zveíeinenia uvedenými v Podmienkach
spíacúvania osobn'ých. píevádzkových a lokalízačných údajov, upíavujúcich podmienky zveíejííovania údajov účasínikov v íeleíónnom zozname a iníoímačných službách.
9) Píogíam poskyiuie: a) mesačne 200 voíných minůí, kloíé možno využi!' v silnej, slabej a vikendovej píevádzke na volania do veíejných mobilných sieíl náíodných opeíáloíov okíem mobilnej sieíe
Slovak Telekom a medzinárodné volania ao vybíaných kíajin a meazináíodné volania ukončené v mobilných sieíach zaívaničných opeíálotov vo vybíaných kíajinách.

b) mesačne voíné volania na miesíne a medzimesíské aulomaíicky uskuíočnené volania v íámci pevnej veíejnej íeleíónnej sieíe a do mobilnei sieíe Slovak Telekom v silnej, slabej a vikendovej

pÍevádzke. Píe voíné volania do mobilnej sieíe Slovak Telekom sa uplaíňuje Zásada koíeklného využivania služby (ďalej ako .,ZKVa) v íozsahu í 000 minůí mesačne. Každé volanie do mobilnej
sieíe nad íámec uvedenej ZKV bude spoplaíňované jednoínou sadzbou za minúíu vo výške O,108 € bez DPH I O, 13 € s DPH

10) Spíacúvanieosobnýchúdajov:Podnikbudepouživaí'údajeoúčasínikovizapodmienokuvedenýchvPod.mienkachspíacúvaniaosobných.píevádzkovýchalokalizačnýcíííídajovvPodniku(ďalej
len ,,Podmienkya) a 'v pííslu:sných píávnych píedpisoch. Rozsah, účel a podm?enky spíacúvania údajov o Účasínikovi sú bližšie špecifikované v Podmienkach. Ak može Účasíník zamedziť, aby sa
jeho údaje používali na uíčiíé' účely. Účasínik móže kedykoívek Podnikii oznámiÍ, že si neželá íakéío použivanie jeho údajov. Ak je podínienkou spíacúvania údaiov Účasínika udelenie súhlasu,
amóže ÚgasÍnlk íakýío súhlas kedyítol'vek odvolať, ak ho'udelil. Účasínlk m6že Podnik kedykol'vek poÉadať o iíííoímáciu, ako sa jeho údaje použivajú. Viac iníoímácii o použivani údajov možno
nájsť na www.íekikom.sk.

íí ) Ak Účasínik píed dňom íechnického zíiadenia svojim konanim alebo nečinííosťou zíííaíí zíiadenie zmluvne dohodnuíej Služby zavšzuje sa zaplaiiť Podniku náklady vzniknulé v súvislosii so
zíiadenim Služby vo výške í 00 Eur (DPH sa neuplaíňuje).

12) Zmluvné sííany sa dohodli. že v píípade zmeny sadzby dane z píidanej hodnoíy %e Podnik oprávnený kíoíúkol'vek z konečných cien služieb Podniku upíaviť íak, že k základíí dane (cene bez DPH)
uplalni sadzbu dane z píidanej hodnoly akluálnu v čase vzniku daí-ovej povinnosíi Podniku.

13) Zmluva sa uzatváía na dobu neuíčiíú. Zmluvu je možné menií' niekíorým zo spósobov dohodnuíých v íomío dodaíku. Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo Osobilných podmienkach. Tenío
dodaíok nadobůda plaínosť a ůčinnosť dííom jeho podpisania zmluvnými sííanami.

14) Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom íohío Dodaíku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskyíovanie veíejných služieb (ďalej len ,Všeobecné podmienkya),
Osobiínými podmienkami pre poskyíovanie služieb Televlzie, Osobiínými podmienkami píe poskyíovanie služieb Iníemeiového píísíupu alebo Osobiínými podmienkami píe poskyíovanie
iliku Účaslnikovi poskyíované, uoíiace píilohu Všeobecných podmienok, píípadne ďalšie osobiíné
Hlasových služieb v závislosli od loho. kíoíé Služby sú na základe íohío Dodalku k Zmluve o bali
podmienky qdané Podnikom a upíavujúce podmienky píe poskyíovanie služieb poskyíovaných na základe íohlo [)odalku k Zmluve o balíku (ďalej len 00sobiíné podmienky") a (.enríkom píe

j»oskytovanie služieb Podniku, víáíane'Akciového cennika 7ďalej len ,Cennik"). k!i.íé sa ako neoddeliíeíné súčasli íohío Dodalku k Zmluve o balíku zavázuiem dodížiavaí'. Svojim podpisom
poívídzujem (i) píevzaíie Všeobecných podmienok. Osobiíných podmienok a Cennlka. (ii) ze si závázííe o5jednávam v íohlo Dodalku k Zmluve o baliku špecifikované Služby, (iii) že sa zavázujem

Šadne 8 'VčaS plniť vSe% pOvinnOSíi VýpíýVajl'Ce Z í0mO Dodaíku k Zmluve o balíku. V}FlaSUjem. že SOm bOl oboznámený POdnikOm, že akíuálne iní0ímáčie o plainých cenách za Služby je mOžné
ziskať v akluálnom Cenníku doslupnom na vwíwíelekom.sk alebo inej inlemeíovej slíánke Podniku. kloíá ju v budúcnosíi nahíadí a na píedajných miesíach Podniku.
15) PokiaíjeíenloDodaíokkZmluveobalíkuuzaívoíenýmedziPodnikomaÚčasíníkom.kíoíéhojemožnépovažoval'zaspoííebiíel'apodíazákonač.102{2014Z.z.oochíanespoííebiíel'apíipíedaji

íovaíu 'ambo poskyíovani služieb na základe zmluvy uzavíeíej na dial'ku alebo zmluvy uzavíeíej mimo píevádzkových píiesíoíov píedávají)ceho (ďale% len .ZoOSa) a pokial bol íenío Dodalok
k Zmluve o balíku-uzaffioíený spósobom uvedeným v ZoOS, ie Účasínik opíávnený pisomne odsíúpiť od íohío Dodaíku k Zmluve o baliku v lehole 14 dni odo dňa (i) uzavíeíia íohlo Dodaíku
k Zmluve o baliku. ak je jej píedmelom výlučne poskyíovanie Služieb v íámci Belika, (ii) píevzaíia KZ poskylnuíého do uživaííia Účasíníkovi, pokial spoločne a sůčasne s uzavíeíim íohlo Dodaíku
k Zmluve o baliku uzaÍvoíií ÍJčaslnik
Účaslnik zmluvu
zmluvu oo ííáime
ííáime KZ
KZ alebo
alebo ki)pnu
ki)pnu zmluvu
zmluvu ku
ku KZ.
KZ. Za
Za súčasné
súčasné uzaívoíenie
uzaívoíenie zmluvy
zmluvy o nájníe alebo kúpe KZ sa považuje, aj keď sú usíanovenia upíavují)ce nájom
alebo kúpu KZ obsahom lohlo Dodaíku k Zmluve o baliku. Odsíúpenim od Dodaíku k Zmluve o baliku sa Doda}ok k Zmluve o baliku zíušuje ako celok, víáíaííe jei iednoílivých časíi, kloíými sú
Zmluvy alebo Dodaíky a {o od počiaíku, píičom Účasínik je povinný na vlasíné náklady, najnesk6í v lehoíe í4 dni odo dňa zániku Dodaíku k Zmluve o baliku víáíií' Podniku akékol'vek hnuíel'né
veci, kloíé mu boli odovzdané v súvislosíi s plnenim íohlo Dodaíku k Zmluve o balíku. Podnik je povinný najneskóí v lehoíe 14 dni odo dňa doíučenia odsíúpenia od Dodalku k Zmluve o baliku

víáíiť Účasíníkovi všeíky finančné ako aj vecné plnenia, kloíé od neho obdržal v súvislosli s plnenim }ohlo Dodaíku k Zmluve o baliku.
161 Účastnik podpisom tohío Dodaíku k Zmluve o balíku súhlasi so začaíím poskytovania služby aj pred uplynutim lehoíy na odstí.ipenie - í4 dííí a ío

podpišom' í0+Íto DOda{ku k Zmluve ó balíku alebo zíiadením posledn0j Sluzby, ak %e ni*ktůrá ZO Síuzi*b zíiaďovaná, ak llie %0 d0hodnuté inak. Půdnik

má právo na úhíadu sumy úmernej rozsahu poskyínu!ého plnenia do momeííu ods!úpenía. Týmío súhlasom nie le dotknu!é právo účasiníka

oíliíúpií'-v lehoíe 14 dní v zmysle íohío bodu. Podniok zároveňas íýmto Dodalkom k Zmluve o baíku odovzdal Úcasínikovi ai ínfoímá'ciu v zmysle § 3
ZoOS

Kód objednávky: 1-í23136284784
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MeSíSká iníormačná kancelá2; Poprad
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Slovak Telekom, a.s. v zasíúpeni
Kaíarína Síoláriková
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Fiíma I meíío píiezvisko zákazníka

Mesíská iíífoímačná k;anceláíia Popíad, prÍspevková oíganizácia

