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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 

Kód účastníka: 
Kód adresáta: 

Kód tlačiva: 

1-798199591459 
1010510300 
1010510304 

841 

uzavretá v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskoršlch predpisov 

(ďalej len .Dodatok", .Dodatok k Zmluve o ballku" alebo .Dohoda") medzi: 

PODNIK 
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel 

Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020 73893 
Kód predajcu: Telesales VSE Supp 42257 Kód tlačiva: 841 
Zastúpen ·: Silvia Habura· 
(ďalej len "Podnik") a 
ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA- PODNIKATEĽ 
Obchodné meno / 
Sídlo podnikania: 

Obec Závod, Závod 243, 90872 Závod 

Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 
Kontaktn · e-mail: webmaster obeczavod.sk Kontaktné tel.č.: 0347799254 
1 O: 00310158 1 re DPH: 
(ďalej len "Účastník") 
ŠTATUTÁRNY O GÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA/ SPLNOMOCNENÁ OSOBA 

Ulica: Súpisné číslo; Orientačné číslo: 
Obec: PS : 
Telefón: .OP/ Pasu: 

ADRESÁT - adres zasielania písomný ch listín 
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 

TABUĽKA č. 1 Mesačné poplatky 
BALÍK 2P - AKCIA: Biznis NET + TP DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia 
Císlo zmluvy: 
9932973752 

Kontaktná osoba: - p. Bodo Telefón: 0347799254 
Adresa doručenia: Závod 243, 90872 Závod 

Ma io GO Benefit bez viazanosti Aktivácia 
Názov služb : Verejná telefónna služba 
Císlo zmluvy: 
2030097115 

Adresa umiestnenia: Závod 243, 90872 Závod 

Telefónne číslo: 0347799312 
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1 
Program služby: Biznis linka L Aktivácia 
Zverelnenle v telef. zozname: Žiadam o zvereineníe 
Názov služb : Ma io Internet Deaktivácia 
Císlo zmluvy: 
9911730829 

Adresa umiestnenia: Závod 243, 90872 Závod 

Deaktivácía 
Deaktivácia 

Aktivácia 
Identifikácia Magio GO: 1EA6OROTOB Aktivácia 
Program služby: Magio GO Benefit Aktivácia 
Posk tované k službe Aktivácia 

Kód objednávky: 1-798199591459 
v0.16.016-20220203-11 :51 :02 

Strana: 1/5 

Citlivé 

~ 

11 II 111 1 11 
CO _ 1-A6ORFEHV _ 1-A6ORSVM5 

ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ NA POSLEDNEJ STRANE 



Názov služb : Biznis NET 
Císlo zmluvy: 
9932973751 

Doba viazanosti v mesiacoch: 
HAG/ONT WIFI 
OnNet Securit 

KZ- HAG 
HAG/ONT Premium 
Názov 
Balík Biznis KlasikNET VDSL XXL, 
Biznis linka L 

A 

Balíčková zľava Z +------------------ 
Základ pre doúčtovanie ceny - Balík 

v 
Základ pre doúčtovanie ceny - Služba 

v 
+-V~e_r_e_·_n~á-s_t_a_t~ic~k-á~IP~v-4-a~d-re_s_a_1 _ 

PREDMET DODATKU 
1) Ak je v Tabuľke č. 1 pre Službu k položke 

dohodnutom programe a Účastnlkovi je zvo 
o balíku už dohodnutá, nie je týmto Deda 
viazanosti sa Účastník nachádza. 

2) Predmetom tohto Dodatku k Zmluve o balík 
za podmienok dohodnutých v tomto Dodatk 
sú Hlasové služby, Služby Televízie a Služb 
vo vzťahu k tým Službám. ktoré ešte neboli 
Službám v Balíku, ktoré už boli zriadené (ďa 
zánik jednej zo Zmlúv spôsobuje zánik osla 
Služby, zmena podmienok existujúcej Služ 
dohode zmluvných strán. 

3) Ak je súčasťou tohto Dodatku k Zmluve o b 
dohodnutých v časti .Podmienky pre poskyt 
dňom skutočného zriadenia poslednej take 
Tabuľky č. 1 tiež predmetom tohto Dodatku 
zriadenia niektorej zo Služieb zaniká Zmluv 
Dodatky; Účastník je v takom prípade povin 
Služby, ktoré už boli v čase jej uzavretia zria 
Dodatku k Zmluve o ballku sa začnú uplatň 
podľa tohto Dodatku k Zmluve o balíku sa uv 
Obsah Balíka je určený parametrami uveden 
parametrov Ballka sa riadia Akciovým cenní 

4) ZMLUVA O VÝPOLIČ:KE: Táto časť Zmluvy 
sa zaväzuje prenechať Účastníkovi (ako vy 
užívať KZ riadne a na dohodnutý účel, ktorý 
kuriérom, prípadne povereným pracovníkom 
riadi sa Obchodnými podmienkami na preda 
sa vzťahujú všetky práva a povinnosti, ktoré 
vzťahujú všetky práva a povinnosti, ktoré s 
uplatnenie je vzhľadom na platnú právnu úp 
Doba trvania výpožičky je neurčitá - najnes 
nepoškodenom stave spolu s príslušenstvo 
poškodenia KZ alebo nevrátenia alebo vráte 
na základe výzvy Podniku zaplatiť Podniku 
ich Podnik oznámi Účastníkovi vo výzve na 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K POSKYTOVANIU 
1) Podnik poskytuje Účastníkovi Služby zahrnu 

dňa a to až do uplynutia 24. mesiaca od Ro 
Balík podľa platného Cenníka. Podnik pos 
Služieb na rovnakej adrese umiestnenia a z 

2) ZÚČ:TOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovac 
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účast 
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Aktivácia 
Adresa umiestnenia: Závod 243, 90872 Závod 

Aktívácia 
Aktivácia 
Aktivácia 

SL XXL Aktivácía 

• Aktivácia 
Aktivácia 
Aktivácia 
Aktivácia 
Aktivácia 
Aktivácia 

Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť 
kciová cena platná počas 1. - 24. mesiaca 55,60 EUR mesačne/vopred 

ľava platná počas 1. - 24. mesiaca -10,50 EUR mesačne/vopred 
Doúčtovanie ceny za porušenie záväzku 240,00 EUR jednorazovo 

iazanosti 
Doúčtovanie ceny za porušenie záväzku 120,00 EUR jednorazovo 

iazanosti 
3,94 EUR mesačne 

"Program služby" uvedená informácia "Aktivácia", dochádza na základe tohto Dodatku k zriadeniu danej Služby v 
lený program Služby poskytovaný za cenu 'uvedenú v Tabuľke č. 1. Doba viazanosti, ak je pre túto Službu v Zmluve 
tkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby 

uje zahrnutie ďalšej elektronickej komunikačnej služby do Balíka a zmena podmienok poskytovania služieb v Balíku 
u k Zmluve o ballku. Obsahom Ballka je Účastníkom vybraná kombinácia jednej. dvoch alebo troch Služieb, ktorými 
y Internetového prístupu. Tento Dodatok k Zmluve o ballku sa považuje za Zmluvu o poskytovaní verejných služieb 
pred uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o balíku zriadené (ďalej len .Zrnluva") a Dodatky k Zmluvám vo vzťahu k tým 
lej len .Dodatok"). Jednotlivé Zmluvy k Službám v Balíku sú počas trvania Zmluvy o balíku vzájomne závislé, a teda 
Iných Zmlúv obsiahnutých v Dodatku k Zmluve o ballku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zahrnutie ďalšej 

by a/alebo Ballka alebo zrušenie ktorejkoľvek zo Služieb v Balíku počas trvania tejto Zmluvy o ballku, podlieha 

allku Služba, ktorá pred uzatvorením tohto Dodatku ešte nebola zriadená, Podnik zriadi danú Službu za podmienok 
ovanie Služby". Podmienky poskytovania Balíka podľa tohto Dodatku k Zmluve o balíku sa začnú uplatňovať až 
jto Služby, prípadne odovzdaním posledného koncového zariadenia (ďalej .Kľ), ktorého odovzdanie je podľa 

k Zmluve o ballku; rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane ako posledná. V prípade technickej neuskutočniteľnosti 
a o balíku oznámením Podniku Účastníkovi ako celok vrátane jej všetkých časti, ktorými sú jednotlivé Zmluvy alebo 
ný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak už došlo k jeho prevzatiu. Ak sú súčasťou Dodatku k Zmluve o balíku iba také 
dené a zároveň v Tabuľke č. 1 nie je dohodnuté dodanie žiadneho KZ, podmienky poskytovania Balíka podľa tohto 

ovaľ dňom jej uzavretia. Deň, ktorý je v zmysle tohto bodu rozhodujúci pre začatie uplatňovania podmienok Ballka 
ádza ďalej ako .Rozhodný deň". 
ými v Tabuľke č. 1 tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Podmienky poskytovania Služieb podľa Účastníkom vybraných 

kom pre poskytovanie Služieb Pevnej siete, ktorý tvorí súčasť Cenníka (ďalej len .Akciový cenník"). 
tvorí osobitnú Zmluvu o výpožičke KZ. ktorú Účastník a Podnik uzatvárajú v súvislosti so Zml~vou o balíku. Podnik 
požičiavateľovi) do bezplatného užívania koncové zariadenie HAG/ONT (ďalej len .KZ") a L!častník sa zaväzuje 

m je využívanie služieb v rámci ballka spolu s doplnkovými službami podľa Cenníka. KZ bude Učastníkovi doručené 
Podniku. Výpožička KZ nie je súčasťou Služby poskytovanej na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a 
j a nájom koncových zariadení (ďalej len .Obchodné podmienky") pričom piati, že na Podnik ako požičiavateľa KZ 
sa v Obchodných podmienkach vzťahujú na Podnik ako prenajímateľa a na Účastníka ako vypožičiavateľa KZ sa 

a v Obchodných podmienkach pre predaj a nájom KZ vzťahujú na nájomcu s výnimkou tých ustanovení, ktorých 
ravu možné len na nájomnú zmluvu Obchodné podmienky tvoria súčasť tejto Zmluvy o výpožičke. 
kôr do ukončenia Zmluvy o Balíku. V prípade zániku Zmluvy o výpožičke je Účastník povinný vrátiť Podniku KZ v 
m, a to najneskôr v lehote 1 O dni odo dna zániku Zmluvy o výpožičke. Účastník je povinný v prípade straty alebo 
nia poškodeného KZ v stanovenej lehote po ukončení Zmluvy o výpožičke alebo počas trvania Zmluvy o výpožičke, 
(jednorazovo) zmluvnú pokutu 60,00 €. (DPH sa neuplatňuje). Podmienky vrátenia KZ sú uvedené v Cenníku alebo 
vrátenie KZ. 
SLUŽIEB V RÁMCI BALÍKA 
té v Ballku vo zvolenom programe v zmysle Tabuľky č. 1 a za akciové ceny s Balíčkovou zľavou až od Rozhodného 

zhodného dňa. Po uplynutí 24. mesiaca bude Účastníkovi poskytovaný Balík za cenu bez viazanosti platnú pre tento 
kytuje Účastníkovi Služby v Balíku za akciovú cenu v zmysle tejto Zmluvy za predpokladu súčasného využívania 
a predpokladu plnenia podmienok podľa tejto Zmluvy počas celej doby viazanosti. 
ieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát - adresa zasielania písomných listín". Pripadnú zmenu trvania 
níkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná. 



3) Účastník má nárok na nájom koncového zariadenia HAG/ONT za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1. Ak nie je v Tabuľke č. 1 uvedená žiadna cena, cena za nájom 
HAG/ONT sa nevyberá. 

4) Na základe tohto Dodatku sa zriaďujú tie Služby, pri ktorých je v Tabuľke č. 1 k položke .Názov služby" uvedené „Aktivácia". Spôsob zriadenia takejto Služby je 
uvedený v Tabuľke č. 1 v položke .Typ zriadenia". V prípade zriadenia Služby samoinštaláciou vykonáva úkony zriadenia Služby Účastník v súlade s pokynmi v 
Osobitných podmienkach. V prípade zriadenia Služby technikom, vykonáva úkony zriadenia Služby technik Podniku v rozsahu vymedzenom v Osobitných 
podmienkach a Cenníku. Cena za zriadenie Služby je uvedená v Cenníku. Cena za zariadenie Služby samoinštalácíou je O E. ak je v Tabuľke č. 1 dohodnutá 
doba viazaností 24 mesiacov. 

ZMENA SLUŽBY V BALÍKU 
Služba Biznis NET 
Podnik a Účastnlk uzatvárajú vo vzťahu k Službe Internet označenej v Tabuľke č. 1 tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre Službu Biznis 
NET identifikovanú v tabuľke č.1 ako identifikácia prístupu (ďalej len ..Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným vJomto Dodatku k Zmluve o balíku. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom k Zmluve o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. • 

1) PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY BIZNIS NET 
Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Zmluvu o poskytovaní verejných služieb. Predmetom Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán: 
a) Záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v časti „Typ zriadenia" v Tabuľke č. 1, ak je zriadenie technicky 

uskutočniteľné v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 30 dni odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú na predlžent tejto lehoty (dohoda o preclžení tejto lehoty nemusí byť písomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočniteľné. táto 
Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Účastníkovi. 

b) V prípade. ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového 
zariadenia (ďalej len „KZ") Účastnlkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnúť Účastníkovi 
príslušné KZ za dohodnutých podmienok. Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy z dôvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle bodu 1, dôjde zároveň 
aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastníkovi a Účastník je z tohto dôvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak 
došlo k jeho prevzatiu. 

c) Záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je 
v Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak. Ak je však podmienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku 
podľa písm. a) alebo odovzdanie KZ podľa písm. b) alebo obidve tieto podmienky, záväzok Podniku poskytoval' príslušnú službu vznikne až s účinnosťou 
ku dňu splnenia danej podmienky podľa písm. a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach 
dohodnuté inak. 

d) Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byt' vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod 
siete služby, alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu. Účastník, ktorý má k nehnuteľností 
užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného 
vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch v plnom rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Účastník uviedol v 
tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloží vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti a v súvislosti s tým 
vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účastník sa zaväzuje Podniku. túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť. 

2) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY BIZNIS NET 
a) Zmena programu Služby Biznis NET aktivovaného na základe tejto Dohody počas doby viazanosti na vyšší program Služby Biznis NET a následná zmena 

na rovnaký program Služby Biznis NET, ako aktivovaný na základe tejto Dohody, je možná kedykoľvek počas doby viazanosti. Zmena programu Služby 
Biznis NET na nižší program Služby Biznis NET, než je aktivovaný touto Dohodou (minimálny program Služby) počas doby viazaností, je v rozpore s 
dohodnutým záväzkom viazanosti. Podnik môže umožniť Účastníkovi počas prebiehajúcej viazanosti aj zmenu na nižší program Služby Biznis NET, než je 
minimálny program Služby alebo program Služby, na ktorý nie je zmena povolená, za predpokladu, že Účastník bude súhlasiť s urovnaním vo výške 
zodpovedajúcej pomernej časti doúčtovania ceny dohodnutej v Dohode pre prípad porušenia viazaností a vrátením pomernej časti zľavy z ceny 
zariadenia, ak je predmetom Dohody aj predaj Zariadenia so zľavou. 

b) V prlpade využitia ponuky na dočasné využlvanie vyššieho programu za cenu nižšieho má Účaslnik právo na prechod na nižší program služby jedenkrát 
bezplatne bez povinnosti hradiť doúčtovanie ceny alebo vrátiť pomernú časť zľavy z ceny Zariadenia v dôsledku prechodu na nižší program služby i) 
počas prvých 6 mesiacov od začatia poskytovania Služby v prípade akcie na 3 mesiace ii) počas prvých 12 mesiacov od začatia poskytovania Služby 
v prípade akcie na 12 mesiacov. Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. Zmena 
Programu služby v zmysle tohto písmena nemá vplyv na plynutie doby viazanosti. 

c) Pre stanovenie vyššieho programu Služby je určujúca cena za program Služby účtovaná počas 24-mesačnej viazanosti pre samostatnú Službu , pričom 
najnižšia cena označuje najnižší program služby a najvyššia cena najvyšší program Služby. 

d) Podnik v súvislosti s prevzatím záväzku viazanosti Účastníkom k Službe podľa tejto časti Dohody poskytol Účastníkovi zľavu z ceny zariadenia podľa tejto 
Dohody. Podnik je oprávnený pri porušení záväzku viazanosti podľa tejto Dohody požadovať od Účastníka vrátenie zľavy späť a to spôsobom a vo výške 
určenými v tejto Dohode. 

e) Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať Službu MAGIO GO Benefit uvedenú v tabuľke č. 1 ako doplnkovú službu k programu Služieb uvedenému v 
tabuľke č. 1. Doplnková služba MAGIO GO Benefit je doplnkovým bezplatným programom služby Magio Televízia cez internet určeným pre Účastníka 
programu Služby. Podmienky poskytovania doplnkovej služby sú uvedené v Cenníku a v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služby Magio 
Televízia cez internet (ďalej len "Osobitné podmienky Magio Televízia"). Účastníkovi bude Služba MAGIO GO Benefit sprístupnená do 3 pracovných dni 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku, ak nie je dohodnuté inak. 

f) Účastník berie na vedomie, že podmienkou využívania Služby MAGIO GO Benefit je súčasné splnenie nasledovných podmienok: i) prístup do siete 
internet s minimálnou rýchlosťou downstreamu 1 MbiVs, ii) stiahnutie osobitnej aplikácie umiestnenej na stránke www.magiogo.sk do zariadenia, 
prostrednlctvom ktorého bude Účastník Službu MAGIO GO Benefit využívať, a to podľa postupu, ktorý Podnik uvádza na stránke www.telekom.sk iii) 
registrácia Účastnlka na stránke www.magiogo.sk/registrácia podľa postupu uvedeného ma stránke www.magiogo.sk a iv) splnenie funkčných a 
technických požiadaviek na zariadenie, prostredníctvom ktorého bude Účastník Službu MAGIO GO Benefit využívať, uvedených na stránke 
www.telekom.sk. Splnenie podmienok uvedených v bodoch i) až iv) predchádzajúcej vety je vo výlučnej zodpovednosti Účastníka. 

g) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti súčasťou Služby MAGIO GO Benefit nie je poskytovanie pripojenia do siete internet. Výber poskytovateľa služby 
pripojenia do siete internet je výlučne v zodpovedností Účastníka. 

h) Podnik zašle Účastníkovi informáciu o aktivácii doplnkovej Služby MAGIO GO Benefit (bezplatný program služby Magio Televízia cez internet) spolu s 
identifikátorom Účastníka pre registráciu (ďalej len „Informácia o aktivácii služby") na Účastníkom uvedené telefónne číslo alebo e-mail uvedený pri 
identifikácii Účastníka. V prípade, ak si Účastník zvolí zaslanie Informácie o aktivácii služby na e-mail, Účastník berie na vedomie, že Informácia o aktivácii 
služby bude s jeho súhlasom doručovaná ako text, ktorý bude obsahom emailovej správy, ktorej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému 
prístupu k údajom. V takom prípade Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov uvedených v Informácii 
o aktivácii služby zasielanej na nim určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. 
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i) Podnik nie je spôsobilý garantovať funkčnosť Služby MAGIO GO Benefit v prípade, ak i) poskytovateľom služby prístupu do siete internet je iný podnik 
elektronických komunikácii ako Podnik, ii) prlstup do siete internet nesplňa požiadavku minimálnej rýchlosti downstreamu 1 MbiVs. iii) zariadenie, 
prostredníctvom ktorého bude Učastnlk Službu MAGIO GO Benefit využívať. nespíňa funkčné a technické požiadavky na zariadenie uvedené na stránke 
www.telekom.sk. iv) Účastník si nestiahol osobitnú aplikáciu do zariadenia. prostredníctvom ktorého bude Účastník Službu MAGIO GO Benefit využivar. 
podľa postupu, ktorý Podnik uvádza na stránke www.magiogo.sk alebo v) Učastnik za nezaregistroval na stránke www.magiogo.sk/registrácia podľa 
postupu uvedeného ma stránke www.magiogo.sk. Účastník berie na vedomie, že prenesené dáta pri sledovaní televíznych programov v rámci tejto Služby 
MAGIO GO Benefit prostredníctvom internetu sú súčasťou objemu dát pre prístup do siete internet. Prenesené dáta nad rámec dátového paušálu (ak sú 
obmedzené) budú Účastníkovi spoplatnené podľa cenníka poskytovateľa. ktorý prístup do siete internet poskytuje. Účastník ďalej berie na vedomie. že 
Službu MAGIO GO Benefit môže využívať v rámci tohto programu na jednom zariadení typu smartfón alebo tablet. 

Služba Internet 

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zaniká Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre služby uvedené v Tabuľke č.1 ako 
.Deaktivácia" aktivované dňa 13.03.2015 a to v celom rozsahu, pričom sa zmluvné strany zaväzujú vyrovnať všetky záväzky vyplývaj((Ge zo zaniknutej Zmluvy. 

Služba Telefonovanie 
Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok. ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu 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. 

1) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY TELEFONOVANIE 
a) Prechod na nižšl program Služby Telefonovanie ako je uvedený v Tabulke č. 1 je spoplatnený poplatkom 9,98 Eur s DPH. Pre určenie nižšieho Programu 

služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom písmene tohto bodu. 
b) Zmena programu Služby Telefonovanie aktivovaného na základe tejto Dohody počas doby viazanosti na vyšší program Služby Telefonovanie a následná 

zmena na rovnaký program Služby Telefonovanie, ako aktivovaný na základe lejto Dohody, je možná kedykoľvek počas doby viazanosti. Zmena 
programu Služby Telefonovanie na nižší program Služby Telefonovanie, než je aktivovaný touto Dohodou (minimálny program Služby) počas doby 
viazanosti, je v rozpore s dohodnutým záväzkom viazanosti. Podnik môže umožniť Účastníkovi počas prebiehajúcej viazanosti aj zmenu na nižší program 
Služby Telefonovanie. než je minimálny program Služby alebo program Služby, na ktorý nie je zmena povolená. za predpokladu. že Účastník bude 
súhlasiť s urovnaním vo výške zodpovedajúcej pomernej časti doúčtovania ceny dohodnutej v Dohode pre prípad porušenia viazanosti a vrátením 
pomernej časti zľavy z ceny zariadenia. ak je predmetom Dohody aj predaj Zariadenia so zľavou. 

c) Pre stanovenie vyššieho programu Služby je určujúca cena za program Služby účtovaná počas 24-mesačnej viazanosti pre samostatnú Službu, pričom 
najnižšia cena označuje najnižší program služby a najvyššia cena najvyšší program Služby. 

d) Podnik v súvislosti s prevzatím záväzku viazanosti Účastníkom k Službe podľa tejto časti Dohody poskytol Účastníkovi zľavu z ceny zariadenia podľa tejto 
Dohody. Podnik je oprávnený pri porušení záväzku viazanosti podľa tejto Dohody požadovať od Učastnika vrátenie zľavy späť a to spôsobom a vo výške 
určenými v tejto Dohode. 

ZÁVÄZ.OK VIAZANOSTI 
Účastník sa zaväzuje. že počas doby viazanosti 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 (ďalej len 
.záväzok viazanosti"), pričom porušením záväzku viazanosti je 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 komunikácii. ak v dôsledku tejto žiadosti 
dôjde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní Hlasovej služby počas dojednanej doby viazanosti. {ďalej len "porušenie záväzku viazanosti"). Doba viazanosti plynie iba 
počas doby využívania Služieb v zmysle tejto Zmluvy o balíku. V prípade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe využitia práva Podniku prerušiť 
Účastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, sa doba viazanosti automaticky predÍži o obdobie 
zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku. kedy doba viazanosti neplynie. 

DOÚČTOVANIE CENY 
Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na doúčtovanie ceny. Doúčtovanie ceny predstavuje 
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 poskytovanie 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 doúčtovanie ceny 
sú uvedené v tabuľke č. 1 a v časti "podmienky akcie pre poskytovanie služby", prípadne v Akciovom cenníku. Základom pre doúčtovanie ceny v prípade 
porušenia záväzku viazanosti všetkých Služieb v Balíku je súčet základu pre doúčtovanie ceny vo vzťahu k Balíku a základu pre doúčtovanie ceny vo vzťahu k 
všetkým zariadeniam, ktoré boli Účastníkovi na základe tejto Dohody poskytnuté a to vo výške uvedenej v tabuľke č. 1. Základom pre doúčtovanie ceny v 
prípade porušenia zmluvného záväzku viazanosti len vo vzťahu k niektorej zo Služieb v Balíku je súčet základu pre doúčtovanie ceny 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 doúčtovanie ceny 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 doúčtovanie ceny je v Dohode označený aj ako "Základ pre výpočet". 

2) Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny 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: 
Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny = Základ pre doúčtovanie ceny - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti • Základ pre 
doúčtovanie ceny) 

3) Doúčtovanie ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre. ktorou je Účastníkovi toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovanfm ceny zaniká dojednaný záväzok 
viazanosti vo vzťahu k tej Službe alebo Službám, ku ktorým bolo doúčtovanie ceny uhradené. preto Účastník doúčtovanie ceny za porušenie záväzku viazanosti 
zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej bolo dojednané a 
vyfakturované doúčtovanie ceny, len vo výške presahujúcej sumu vyfakturovanej doúčtovanej ceny. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely. na ktoré boli získané. V prípade zmeny účelu 

spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácii o používaní osobných údajov možno nájsť na 
www.telekom.sk/osobne-udaje. 

2) 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. 

3) 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. 
4) Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade. že je Účastník povinný v zmysle § Sa ods. 7 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov 
zverejniť Zmluvu. nadobúda táto Zmluva platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
doručenia písomného potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy Účastníkom Podniku. ktorý týmto zároveň požaduje takéto písomné potvrdenie o zverejnení tejto 
Zmluvy. 
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5) Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb {ďalej 
len .Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Televlzie, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Internetového 
prlstupu alebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových služieb v závislosti od toho, ktoré Služby sú na základe tejto Zmluvy o ballku Účastnlkovi 
poskytované, tvoriace prítotu, Všeobecných podmienok, Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení pripadne ďalšie osobitné podmienky 
vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy o balíku (ďalej len „Osobitné podmienky") a 
Cennlkom pre poskytovanie služieb Podniku, vrátane Akciového cennlka (ďalej len „Cennlk"), ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy o ballku 
zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cennlka, (ii) že si záväzne objednávam v 
tejto Zmluve o balíku špecifikované Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas pinit' všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o balíku. Vyhlasujem, že som 
bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www .telekom.sk alebo 
inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradl a na predajných miestach Podniku. 

6) 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 Dodatku k Zmluve o balíku. / 1·0 Dl 

2 . 2e-v«re--- ·. . 022 V Bratislave, dňa 09.02.2022 V , dňa . 

~c~4voo 
:CNY URAO 
\ 243, ~08 72 ZÁVOD 
B DIC:20203ao131 

120 
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tF .. 
Kúpna zmluva 

uzatvorená medzi podnikom ako predávajúcim: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 6 
obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka člslo: 208 
zmluva"). 

PODNIK 
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný: Obch 

Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2 
Kód predajcu: Telesales VSE Supp_ 42257 
Zastúpen ·: Silvia Habura· 
(ďalej len "Podnik") a 
KUPUJÚCI 
Obchodné meno / 
Sídlo podnikania: 

Obec Závod, Závod 243, 90872 Závod 

Register, číslo zápisu 
podnikateľa: 
Kontaktn · e-mail: webmaster obeczavod.sk 
1 O: 00310158 
(ďalej len "Kupujúci") 
ŠTATUTÁRNY O GÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA/ SPLNOMO 
Titul/Meno/Priezvisko: - . Bodo 
Ulica: 
Obec: 
Telefón: 0347799254 .OP/ Pasu: 

TABUĽKA č. 1 
AKCIA: 2018 -Telefonovanie - Predal KZ - Sku ina 2 

redal 
Císlo zmluvy: 
9932973753 
Názov Platnosť cen 
Gigaset A280 Pre volacie programy skupina 2 

Doúčtovanie cen za Gi aset A280 Pre volacie pro ram skupina 2 
Neakciová maloobchodná cena za 
KZ/Dátové zariadenie 

1) PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY: Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uved 
a uhradiť kúpnu cenu. 

2) Osobitné ustanovenia 
a) Kúpna zmluva sa riadi Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných s 

predaj a nájom koncových zariadení, pripadne ďalšími osobitnými podmienkami 
poskytovaných na základe tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „Osobitné podmienky" 
Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, (ii) že si záväzne objednávam 
včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, dodatkov k nej, Všeo 
dohodnuté ceny. 

b) Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zariadeniu dňom jeho prevzatia a uhradenia kúp 
c) Tovar bude Kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v te 

doručuje Zariadenie v čase od 7:00 do 19:00 hod. Kupujúci uhradí kúpnu cenu 
cena bude vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby. Pri preberaní tovaru 

d) Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou up 
622 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

3) PODMIENKY AKCIE: 
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Kód objednávky: 1-798199591459 
Kód účastníka: 1010510300 
Kód adresáta: 1010510304 

Kód tlačiva: 818 

2 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v 
1/8 (ďalej len .Podnik''), a účastníkom ako kupujúcim (ďalej len „Kúpna 

i 

odný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
020273893, IČ pre DPH: SK2020~73893 

1 Kód tlačiva: 818 

1 Kontaktné tel.č.: 10347799254 
I IC pre DPH: 1 

CNENÁ OSOBA 

1 Orientačné číslo: 1 

IPSC: 1 

- 

Aktivácia 
Aktivácia 
Aktívácia 

Kontaktná osoba: - p. Bodo Telefón: 0347799254 
1 Adresa doručenia: Závod 243, 90872 Závod 

Cena s DPH Splatnosť 
1,00 EUR jednorazovo/v 

hotovosti pri 
doručení 

30.00 EUR jednorazovo 
30,00 EUR 

ený v tabuľke č.1. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať 

lužieb (ďalej len „Všeobecné podmienky"), Obchodnými podmienkami na 
vydanými Podnikom a upravujúcimi podmienky pre poskytovanie služieb 
). ak nie je dohodnuté inak. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie 
v tejto zmluve špecifikovaný predmet kúpy, (iii) že sa zaväzujem riadne a 
becných podmienok, Osobitných podmienok, najmä riadne a včas platiť 

nej ceny v zmysle tabuľky č. 1, ak nie je dohodnuté inak. 
jto zmluve a to v lehote 1 O dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy; Podnik 
pri prevzali tovaru od kuriéra (dobierka), ak nie je dohodnuté, že kúpna 

je Kupujúci alebo jeho zástupca povinný preukázať svoju totožnosť. 
latnenia nároku za vady podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka a § 

i 

1 1 1 1 1 1 
-A6ORSVN1 



a) Akciová kúpna cena KZ podľa tab. č. 1 piati za podmienky, že Záujemca na·uzavretie a následne uzavrie Zmluvu o poskytovanl verejných služieb (ďalej 
len „Zmluva") alebo Dodatok k Zmluve o poskytovanl verejných služieb (ďalej len „Dodatok"), ktorých predmetom je poskytovanie verejnej telefónnej 
služby prostrednlctvom TP alebo prlstupu ISDN a zaviaže sa využlvať TP alebo ISDN prlstup a zvolený volacl program, resp. volacl ballk 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 prlpade, 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 nedopusti takého konania alebo neumožnl také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo 
právo odstúpiť od Zmluvy. Účastnlk 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 volaclch programov relevantných pre skupinu I je uvedený v nasledujúcom plsmene. Zmena na volacl program, 
resp. volacl ballk s vyššlm 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 balfkom Uni 150 / Biznis Slovensko/ 
Biznis Premium / Biznis ISDN Uní s volacím ballkom 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 VIAZA NOSTI: 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 (ďalej len .záväzok viazanosti"), pričom porušením záväzku viazanosti je výpoveď Zmluvy Účastnlkom, 
ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti (ďalej len „porušenie záväzku viazanosti"). Doba 
viazanosti plynie iba počas doby využlvania Služby v zmysle tejto kúpnej zmluvy. V prlpade 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 prediži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba viazanosti neplynie. 

e) DOÚČTOVANIE CENY: Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastnlkovi právo na doúčtovanie ceny. 
Doúčtovanie ceny predstavuje paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré 
Podnik poskytol Učastníkovi 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 Cennlku). 
Základ pre doúčtovanie ceny 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"). Vyfakturovaná suma pre doúčtovanie ceny bude vypočltaná 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: 
Vyfakturovaná suma pre doúčtovanie ceny = Základ pre doúčtovanie ceny - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dni doby viazanosti • 
Základ pre doúčtovanie ceny) 
Doúčtovanie ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovanlm ceny zaniká dojednaný 
záväzok viazanosti, preto Účastník doúčtovanie ceny za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu 
škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti. pre prlpad ktorej bolo dojednané a vyfakturované doúčtovanie ceny, len vo výške presahujúcej sumu 
vyfakturovanej doúčtovanej ceny. 

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 informácii o použív~ní zr: údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje. 

V Bratislave, dňa 09.02.2022 v. . .?..~:.C:✓-~ ~ , dňa J..t.OZ .2022 
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