
~ .. 
Kúpna zmluva Kód objednávky: 

Kód účastníka: 
Kód adresáta: 

Kód tlačiva: 

1-771905765669 
1010510300 
1010510304 

818 

uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v 
obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „Podnik"), a účastníkom ako kupujúcim (ďalej len .Kúpna 
zmluva"). 

PODNIK 
Slovak Telekom, a.s. 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 
Kód predajcu: Telesales VSE Supp 42257 1 Kód tlačiva: 818 
Zastúpený: Silvia Habura] 
(ďalej len "Podnik") a 
KUPUJÚCI 
Obchodné meno / Obec Závod, Závod 243, 90872 Závod 
Sídlo podnikania: 
Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 
Kontaktný e-mail: webmaster@obeczavod.sk 1 Kontaktné tel.č.: 10347799254 
ICO: 00310158 1 IC pre DPH: 1 

(ďalej len "Kupujúci") 
ŠTATUTÁRNY ORGÁN/ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA/ SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: - p. Bodo 
Ulica: 1 Súpisné číslo: 1 1 Orientačné číslo: 1 
Obec: IPSC: 1 
Telefón: I C.OP / Pasu: 1 - 

TABUĽKAč.1 
AKCIA: 2018 -Telefonovanie - Predaj KZ - Skupina 2 Aktivácia 
Panasonic KX-TG1711 - predaj Aktivácia 
Cislo zmluvy: Kontaktná osoba: - p. Bodo Telefón: 0347799254 
9925084463 Adresa doručenia: Závod 243, 90872 Závod 
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť 
Panasonic KX-TG1711 Pre volacie programy skupina 2 4,90 EUR jednorazovo/v 

hotovosti pri 
doručení 

Zmluvná pokuta za Panasonic Pre volacie programy skupina 2 25,00 EUR* jednorazovo 
KX-TG1711 
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH 

1) PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY: Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č.1. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať 
a uhradiť kúpnu cenu. 

2) Osobitné ustanovenia 
a) Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len ,Všeobecné podmienky"), Obchodnými podmienkami na 

predaj a nájom koncových zariadení, prípadne ďalšími osobitnými podmienkami vydanými Podnikom a upravujúcimi podmienky pre poskytovanie služieb 
poskytovaných na základe tejto kúpnej zmluvy (ďalej len ,Osobitné podmienky"), ak nie je dohodnuté inak. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie 
Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, (ii) že si záväzne objednávam v tejto zmluve špecifikovaný predmet kúpy, (iii) že sa zaväzujem riadne a 
včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, najmä riadne a včas platiť 
dohodnuté ceny. 

b) Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúpnej ceny v zmysle tabuľky č. 1, ak nie je dohodnuté inak. 
c) Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra 

(dobierka), ak nie je dohodnuté, že kúpna cena bude vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby. Pri preberaní tovaru je Kupujúci alebo jeho 
zástupca povinný preukázať svoju totožnosť. Pri doručení zariadenia je Kupujúci povinný uhradiť poplatok za doručení vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. 

d) Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka a § 
622 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

3) PODMIENKY AKCIE: 
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a) Akciová kúpna cena KZ podľa tab. č. 1 platí za podmienky, že Záujemca na uzavretie a následne uzavrie Zmluvu o poskytovaní verejných služieb (ďalej 
len .Zmluva") alebo Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len ,Dodatok"), ktorých predmetom je poskytovanie verejnej telefónnej 
služby prostredníctvom TP alebo prístupu ISDN a zaviaže sa využívať TP alebo ISDN prístup a zvolený volací program, resp. volací balík z niektorej zo 
skupín tohto cenového výmeru počas doby viazanosti: a) 12 alebo 24 mesiacov odo dňa zriadenia TP1, TP2M alebo ISDN PRA a ISDN BRA prístupu, b) 
12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmeny pôvodného volacieho programu na zvolený volací program, c) 12, 24 alebo 36 mesiacov odo dňa 
kúpy KZ (v prípade, že k zmene volacieho programu nedochádza). 

b) Účastník sa zaväzuje, že počas doby viazanosti nezruší Zmluvu akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou odstúpenia od Zmluvy podľa Všeobecných 
podmienok pre poskytovanie verejných služieb, ani sa nedopustí takého konania alebo neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo 
právo odstúpiť od Zmluvy. Účastník sa ďalej zaväzuje, že počas doby viazanosti nepožiada o zmenu zvoleného volacieho programu, resp. volacieho 
balíka na volací program, resp. volací balík s nižším mesačným paušálom, okrem prípadu zmeny medzi volacími programami, resp. volacími balíkmi 
zaradenými do rovnakej skupiny. Zoznam volacích programov relevantných pre skupinu I je uvedený v nasledujúcom písmene. Zmena na volací program, 
resp. volací balík s vyšším mesačným paušálom sa za porušenie podmienok akcie nepovažuje. 

c) Volacie programy skupina II.: Uni s volacím balíkom Uni 120 / Doma Extra/ Doma Nekonečno/ Biznis Uni s volacím balíkom Uni 150 / Biznis Slovensko/ 
Biznis Premium / Biznis ISDN Uni s volacím balíkom Uni 200 / Biznis Partner 60 / Biznis Partner 300 / Biznis Partner nonstop / VoiceVPN/Doma Happy 
400, Doma Happy Nekonečno/ Doma Happy U Doma Happy XU Biznis Linka 400/ Biznis Linka Premium 

d) ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti v zmysle tejto kúpnej zmluvy (ďalej len .doba viazanosti"), ktorá sa počíta odo dňa 
účinnosti dodatku (ďalej len ,Rozhodný deň): (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu k Službe poskytovanej podľa Zmluvy, teda nevykoná 
žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať 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 počas dojednanej 
doby viazanosti (ii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom ani do 45 dní po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na 
odstúpenie od Zmluvy (ďalej len „porušenie záväzku viazanosti"). Doba viazanosti plynie iba počas doby využívania Služby v zmysle tejto kúpnej zmluvy. 
V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z 
príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa doba viazanosti automaticky predÍži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu 
prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba viazanosti neplynie. 

e) ZMLUVNÁ POKUTA: Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazaností vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej 
zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku 
porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe tejto kúpnej zmluvy. Benefitmi podľa tejto kúpnej 
zmluvy sa rozumie súčet všetkých zliav z ceny KZ (rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou tohto KZ uvedenou v Cenníku). 
Základ pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku viazanosti tejto Služby, ktorá zohľadňuje Benefity poskytnuté Účastníkovi podľa tejto kúpnej 
zmluvy, je vo výške určenej v tejto kúpnej zmluve (ďalej len .Základ pre výpočet"). 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 záväzku viazanosti: 
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty= Základ pre výpočet ZP - (celé dní uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti * Základ pre výpočet 
zmluvnej pokuty) 
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok 
viazanosti, preto Účastník zmluvnú pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody 
spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej 
zmluvnej pokuty. 

4) Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania 
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje. 

V Bratislave, dňa 04.06.2020 V. . 
dňa . 

> 

120 
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Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 
služieb 

Kód objednávky: 
Kód účastníka: 
Kód adresáta: 

Kód tlačiva: 

1-771905765669 
1010510300 
1010510304 

841 

uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

(ďalej len .dodatok", .,Dodatok k Zmluve o balíku" alebo „Dohoda") medzi: 

PODNIK 
Slovak Telekom, a.s. 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 
Kód predajcu: Telesales VSE Supp 42257 1 Kód tlačiva: 841 
Zastúpený: Silvia Habura] 
(ďalej len "Podnik") a 
ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA- PODNIKATEĽ 
Obchodné meno / Obec Závod, Závod 243, 90872 Závod 
Sídlo podnikania: 
Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 
Kontaktný e-mail: webmaster@obeczavod.sk 1 Kontaktné tel.č.: 10347799254 
ICO: 00310158 I IC pre DPH: 1 

(ďalej len "Účastník") 
ŠTATUTÁRNY ORGÁN/ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA/ SPLNOMOCNENÁ OSOBA 
Titul/Meno/Priezvisko: - p. Bodo 
Ulica: 1 Súpisné číslo: 1 1 Orientačné číslo: 1 
Obec: IPSC: 1 
Telefón: I C.OP / Pasu: 1 - 

ADRESÁT d -a resa zasie arua pisomnyc IS In 
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Závod 
Adresa zasielania: Závod 243, 90872 Závod 
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku a Odpis EF 

PDF 
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci 

• 1 , h ľ ť 

TABUĽKAč.1 
BALÍK 2P · AKCIA: INT + TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia 
Císlo zmluvy: Kontaktná osoba: - p. Bodo Telefón: 0347799254 
9925084462 Adresa doručenia: Závod 243, 90872 Závod 
Názov služby: Verejná telefónna služba 
Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia: Závod 243, 90872 Závod 
2030097115 
Telefónne číslo: 0347799312 
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1 
Program služby: Biznis linka L Aktívácia 
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie 
Názov služby: Magio Internet 
Císlo zmluvy: Adresa umiestnenia: Závod 243, 90872 Závod 
9911730829 
Identifikácia prístupu: 0017172133 
Typ pripojenia: Metalická technológia 
Program služby: Magio Internet XL - VDSL 
Pevná IP adresa mesačne 1 
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť 
Balík Maqio Internet XL, Biznis linka L Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 50,59 EUR mesačne/vopred 
Balíčková zľava Zľava platná počas 1. - 30. mesiaca 10,00 EUR mesačne/vopred 
Zľava viac za menej Zľava platná počas 1. - 3. mesiaca 5,00 EUR mesačne/vopred 
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Názov Platnosť cenv Cena s DPH Splatnosť 
Základ pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie záväzku 240,00 EUR* jednorazovo 

viazanosti 
Základ pre výpočet ZP - Služba Zmluvná pokuta za porušenie záväzku 120,00 EUR* jednorazovo 

viazanosti 
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH 

Ak je v Tabuľke č. 1 pre Službu k položke "Program služby" uvedená informácia "Aktivácia", dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu danej 
Služby, Účastníkovi je zvolený program Služby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1, doba viazanosti, ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je týmto 
Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa Účastník nachádza. 
Predmetom tejto Dohody je aj záväzok Podniku odovzdať Účastníkovi zariadenie podľa tejto Dohody a poskytnúť mu zľavu a záväzok Účastníka zariadenie 
prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Dohode a splňať podmienky pre poskytnutie zľavy. Zariadenie 
môže byť v tejto Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označením zodpovedajúcim 
povahe zariadenia. Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastníkom podpisom tejto Dohody, ak nie je pre konkrétne 
zariadenie v tejto Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny 
zariadenia. Pri úhrade ceny zariadenia na splátky Účastník uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdaní zariadenia, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako 
12 € alebo na základe vystavenej faktúry, ak je výška akontácie najviac 12 €, ak nie je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má 
konkrétne zariadenie v zmysle ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie je vykonané 
na adresu pre zasielanie písomných listín v pracovných dňoch medzi 7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Ak dôjde 
k zániku tejto Dohody, resp. Dohody v časti týkajúcej Služby, v súvislosti s ktorou Podnik predal Účastníkovi zariadenie so zľavou, z dôvodu nemožnosti 
zriadenia pripojenia k sieti, dôjde zároveň aj k zániku Dohody v časti týkajúcej sa predaja zariadenia. 
Predmetom tohto Dodatku k Zmluve o balíku je poskytovanie Služieb v rámci Balíka. Obsahom Balíka je Účastníkom vybraná kombinácia jednej, dvoch alebo 
troch Služieb, ktorými sú Hlasové služby, Služby Televízie a Služby Internetového prístupu. Dodatok k Zmluve o balíku preto obsahuje jednotlivé Zmluvy 
o poskytovaní verejných služieb vo vzťahu k tým Službám v Balíku, ktoré ešte neboli pred uzavretím tejto Zmluvy o balíku zriadené (ďalej len "Zmluva") 
a Dodatky k Zmluvám vo vzťahu k tým Službám v Balíku, ktoré už boli zriadené a poskytovaní pred uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o balíku (ďalej len 
"Dodatok"). Jednotlivé Zmluvy k Službám v Balíku sú počas trvania tohto Dodatku k Zmluve o balíku vzájomne závislé, a teda zánik jednej zo Zmlúv spôsobuje 
zánik ostatných Zmlúv obsiahnutých v Dodatku k Zmluve o balíku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zavedenie novej Služby, zmena podmienok Služby 
alebo Balíka alebo zrušenie ktorejkoľvek zo Služieb v Balíku počas trvania tohto Dodatku k Zmluve o balíku, podlieha dohode zmluvných strán. 
Ak je súčasťou Dodatku k Zmluve o balíku Služba, ktorá ešte nebola zriadená, Podnik zriadi danú Službu za podmienok dohodnutých v časti "Podmienky pre 
poskytovanie Služby". Podmienky poskytovania Balíka podľa tohto Dodatku k Zmluve o balíku sa začnú uplatňovať až dňom skutočného zriadenia poslednej 
takejto Služby, prípadne odovzdaním posledného koncového zariadenia (ďalej „KZ"), ktorého odovzdanie je podľa tabuľky č. 1 tiež predmetom tohto Dodatku 
k Zmluve o balíku; rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane ako posledná. V prípade technickej neuskutočniteľnosti zriadenia niektorej zo Služieb zaniká tento 
Dodatok k Zmluve o balíku oznámením Podniku Účastníkovi ako celok vrátane je častí, ktorými sú jednotlivé Zmluvy alebo Dodatky; Účastník je v takom prípade 
povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak už došlo k jeho prevzatiu. Ak sú súčasťou Dodatku k Zmluve o balíku iba také Služby, ktoré už boli v čase jej 
uzavretia zriadené a zároveň v tabuľke č. 1 nie je dohodnuté dodanie žiadneho KZ, podmienky poskytovania Balíka podľa tohto Dodatku k Zmluve o balíku sa 
začnú uplatňovať dňom jej uzavretia. Deň, ktorý je v zmysle tohto bodu rozhodujúci pre začatie uplatňovania podmienok Balíka podľa tohto Dodatku k Zmluve o 
balíku sa uvádza ďalej ako „Rozhodný deň". 
Obsah Balíka je určený parametrami uvedenými v tabuľke č. 1 tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Podmienky poskytovania Služieb podľa Účastníkom vybraných 
parametrov Balíka sa riadia Akciovým cenníkom pre poskytovanie Služieb Pevnej siete, ktorý tvorí súčasť Cenníka (ďalej len ,,Akciový cenník"). 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU SLUŽIEB V RÁMCI BALÍKA: 
1) Podnik poskytuje Účastníkovi Služby zahrnuté v Balíku vo zvolenom programe v zmysle Tabuľky č. 1 a za ::J::Jakciovéeny s Balíčkovou zľavou až od Rozhodného 

dňa a to až do uplynutia 30. mesiaca od Rozhodného dňa. Po uplynutí 30. mesiaca bude Účastníkovi poskytovaný Balík za cenu bez viazanosti platnú pre tento 
Balík podľa platného Cenníka. Podnik poskytuje Účastníkovi Služby v Balíku za akciovú cenu v zmysle tejto Zmluvy za predpokladu súčasného využívania 
Služieb na rovnakej adrese umiestnenia a za predpokladu plnenia podmienok podľa tejto Zmluvy počas celej doby viazanosti. 

2) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Prípadnú zmenu trvania 
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná. 

Služba Internet: 
1) Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu identifikovanú v tabuľke č. 1 ako 

identifikácia prístupu (ďalej len "Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o balíku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, 
ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

2) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET 
a) Prechod na nižší program Služby Internet je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prípade využitia ponuky na dočasné využívanie vyššieho 

programu za cenu nižšieho 
i) v akcii na 3 mesiace má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania 
Služby 
ii) v akcii na 12 mesiacov má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 12 mesiacov od začatia poskytovania 
Služby. 
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. 

b) Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najvyšší program: 
a) služba v programe služby M, b) služba v programe služby L, c) služba v programe služby XL. 

3) Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k Službe Verejná telefónna služba označenej v Tabuľke č. 1 Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných 
služieb pre Službu Verejná telefónna služba s telefónnym číslom identifikovaným v tabuľke č.1 (ďalej len "Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spôsobom 
uvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o balíku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez 
zmeny. 

4) Pri Službe internetového prístupu prostredníctvom technológie VDSL je Účastník povinný dodržiavať alebo zabezpečiť dodržiavanie aj podmienok Služby 
internetového prístupu prostredníctvom technológie VDSL vzťahujúcich sa na dodržiavanie a rešpektovanie parametrov Koncového zariadenia a pokynov a 
upozornení Podniku smerujúcich k náprave, ktoré sú upravené v Osobitných podmienkach alebo stanovené na ich základe a to počas celého trvania Dodatku. 
Ak Účastník koná v rozpore s predchádzajúcou vetou, Podnik je oprávnený uplatniť postup podľa Osobitných podmienok. 

5) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE 

1) 

2) 

3) 

4) 

a) Prechod na nižší program Služby Telefonovanie je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. V prípade využitia ponuky na dočasné využívanie vyššieho 
programu za cenu nižšieho 
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i) v akcii na 3 mesiace má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania 
Služby 

ii) v akcii na 12 mesiacov má Účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas prvých 12 mesiacov od začatia poskytovania 
Služby. 

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. 

b) Pre stanovenie vyššieho programu služby je určujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najvyšší program: 
a) služba v programe služby M, b) služba v programe služby L, c) služba v programe služby XL. 

6) Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na 
sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych 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 obchodné meno v prípade fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, pričom tieto údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účely zverejnenia 
v zozname účastníkov a informačnej službe. Učastník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so 
základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej činnosti Účastníka v zozname a informačnej službe Podniku. V prípade 
osobitnej dohody s Podnikom, môžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom nad rámec tzv. základného 
rozsahu podľa predchádzajúcej vety, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník zároveň berie 
na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, upravujúcich 
podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách. 

7) ZÁVAZOK VIAZANOSTI: Účastník sa zaväzuje, že počas doby viazanosti určenej v Tabuľke č. 1 (ďalej len .doba viazanosti"), ktorá sa počíta od Rozhodného 
dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu ku každej Službe poskytovanej podľa tejto Zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol 
k ukončeniu jednotlivej Zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať 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 počas dojednanej doby viazanosti, (ii) žiadosť o 
prenesenie telefónneho čísla k inému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukončeniu Zmluvy o 
poskytovaní Hlasovej služby počas dojednanej doby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom ani do 45 dní po jej splatnosti, na 
základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len „porušenie záväzku viazanosti"). V prípade prerušenia poskytovania Služieb 
Podniku, počas ktorého Podnik neúčtuje Účastníkovi pravidelné poplatky za Služby, na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie 
Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok alebo na žiadosť Účastníka v súlade so Všeobecnými podmienkami, sa 
doba viazanosti automaticky predÍži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanosti neplynie. 

8) ZMLUVNÁ POKUTA (ZP): 
a) Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty. 

Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku 
viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe tejto Dohody. Benefitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných 
poplatkov za zriadenie a posky1ovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb) podľa Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zľava z ceny zariadenia 
podľa tabuľky č. 1, ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté. 
Benefity poskytnuté Účastníkovi na základe tejto Dohody tvoriace základ pre výpočet zmluvnej pokuty sú uvedené v tabuľke č. 1 a v časti „podmienky 
akcie pre poskytovanie služby", prípadne v Akciovom cenníku. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty v prípade porušenia záväzku viazanosti všetkých 
Služieb v Balíku je súčet základu pre výpočet vo vzťahu k Balíku a základu pre výpočet vo vzťahu k všetkým zariadeniam, ktoré boli Účastníkovi na 
základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty v prípade porušenia zmluvného záväzku 
viazanosti len vo vzťahu k niektorej zo Služieb v Balíku je súčet základu pre výpočet vo vzťahu k tejto jednotlivej Službe a tých zariadení, ktoré boli 
Účastníkovi poskytnuté výlučne vo vzťahu k tejto Službe a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. Ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia 
špecifikovaného v Tabuľke č. 2 tejto Dohody na základe osobitných podmienok tejto Dohody s označením „PREDAJ ZARIADENIA", v Základe pre výpočet 
ZP nie je zohľadnená zľava z kúpnej ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v samostatnej časti tejto Dohody s označením .PREDAJ 
ZARIADENIA". Tento základ pre určenie zmluvnej pokuty je v Dohode označený aj ako „Základ 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 viazanosti: 
Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty= Základ pre výpočet ZP - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti" Základ pre výpočet 
zmluvnej pokuty) 

c) Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok 
viazanosti vo vzťahu k tej Službe alebo Službám, ku ktorým bola zmluvná pokuta uhradená, preto Účastník zmluvnú pokutu za porušenie záväzku 
viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bola 
dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty. 

9) Program poskytuje: a) mesačne 400 voľných minút, ktoré možno využiť na medzinárodné volania do vybraných krajín a medzinárodné volania ukončené v 
mobilných sieťach zahraničných operátorov vo vybraných krajinách. 
b) mesačne voľné volania na miestne a medzimestské automaticky uskutočnené volania v rámci verejnej telefónnej siete, volania do verejných mobilných sietí 
národných operátorov v každom type prevádzky, 
Pre voľné volania do mobilných sietí národných operátorov sa uplatňuje Zásada korektného využívania služby (ďalej ako „ZKV") v rozsahu 1000 minút mesačne. 
Každé volanie do mobilnej siete nad rámec uvedenej ZKV bude spoplatňované jednotnou sadzbou za minútu vo výške 0,075 € bez DPH / 0,09 € s DPH 

10) Spracúvanie osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získane. V prípade zmeny účelu spracovania 
osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje. 

11) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, 
že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 

12) Vo vzťahu k Službám, pri ktorých je v Tabuľke č. 1 k položke .Názov služby" uvedené .Aktivácia" sa týmto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú. 
Dodatok vrátane zmlúv v ňom obsiahnutých je možné meniť niektorým zo spôsobov dohodnutých v tomto dodatku, Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo 
Osobitných podmienkach. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Podnik a Účastník sa dohodli na určení 
dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku, 
upravujúcej Zmenu Zmluvy. 

13) Pred vyhlásením tohto Dodatku mal Účastník možnosť oboznámiť sa s obsahom tohto Dodatku ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie 
verejných služieb (v texte dokumentu aj ako ,Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Televízie, Osobitnými podmienkami 
pre poskytovanie služieb Internetového prístupu alebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na 
základe tohto Dodatku k Zmluve o balíku Účastníkovi poskytované, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané 
Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tohto Dodatku k Zmluve o balíku (v texte dokumentu aj ako ,Osobitné 
podmienky") a Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cenníka (v texte dokumentu aj ako ,Cenník") a Cenníkom Podniku pre koncové 
zariadenia (v texte dokumentu aj ako „Cenník Kľ) a Obchodnými podmienkami pre predaj a nájom koncových zariadení (v texte dokumentu aj ako „Obchodné 
podmienky KZ") v prípade, ak na základe tejto Zmluvy bolo Účastníkovi predané KZ, alebo poskytnuté do bezplatného užívania, alebo do nájmu, ktoré obsahujú 
aktuálne informácie o cenách služieb Podniku a ďalších súvisiacich plneniach, a to na predajných miestach Podniku a na internetovej stránke www.telekom.sk 
(alebo inej stránke určenej Podnikom). Účastník (i) sa zaväzuje dodržiavať a riadne a včas plniť svoje povinností v súlade so Zmluvou a uvedenými dokumentmi 
a (ii) záväzne si objednávm v tomto Dodatku k Zmluve o balíku špecifikované Služby. 

Kód objednávky: 1-771905765669 
v0.16.016-20200526-09:00:12 

Strana: 3/4 
Citlivé 



14) Pokiaľ je tento Dodatok k Zmluve o balíku uzatvorený medzi Podnikom a Úča stníkom , ktorého je možné považo vať za spotrebiteľa podľa zákona č. 102/2014 
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkový ch 
priestorov predávajúceho (ďalej len .ZoOS") a pokiaľ bol tento Dodatok k Zmluve o balíku uzatvorený spôsobom uvedeným v ZoOS, je Uča stnik oprávnený 
písomne odstúpiť od tohto Dodatku k Zmluve o balíku v lehote 14 dní odo dňa (i) uzavretia tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ak je jej predmetom vý lučne 
poskytovanie Služieb v rámci Balíka, (ii) prevzatia tovaru poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokiaľ spoločne a súča sne s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve 
o balíku uzatvoril Úča stník zmluvu o nájme KZ alebo zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru. Za súča sné uzatvorenie zmluvy o nájme KZ alebo zmluvy , 
ktorej predmetom je predaj tovaru, sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom KZ alebo predaj tovaru obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku. 
Odstúpením od Dodatku k Zmluve o balíku sa Dodatok k Zmluve o balíku zrušuje ako celok, vrátane jeho jednotlivý ch častí, ktorým i sú Zmluvy alebo Dodatky a 
to od počiatku, pričom Uča stník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o balíku vrátiť Podniku akékoľvek 
hnuteľné veci, 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 o balíku vrátiť Úča stníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku k 
Zmluve o balíku, okrem poplatkov za Služby a za elektronický obsah, pri ktorých súhlasil Účastník s ich poskytovaním , resp. poskytnutím pred uplynutím lehoty 
podľa ZoOS na odstúpenie. 

15) Účastník, ktorý je spotrebiteľom, 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 je 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 o balíku odovzdal Účastníkovi aj 
informáciu v zmysle§ 3 ZoOS. 

V Bratislave, dňa 04.06.2020 v . 
dňa . 

120 ,íka 
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