Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-42557736808
1010571600
1010571606
812

uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej len .Dodatok").

PODNIK
Obchodné meno:
Sídlo / adresa:
Zapísaný:
IČO:
Zastúpený:.

Slovák Telckom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081 /B
35 763 469
[ DIČ:
2020273893
| IČ pre DPH:
SK2020273893
Katarína Stoláriková
Kód predajcu:
Bus Admin Supp Agent_17283 Kód tlačiva: 812

(ďalej len "Podnik") a

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/FYZÍCKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno/
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
E-mail:
IČO:

Obec Turany, Osloboditeľov 83/91,03853 Turany nad Váhom

uctarenturany@ centrum.sk
00316962
| DIČ:

Telefón:
IČ pre DPH:

0905694932

(ďalej len "Účastník”)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titu l/Me no/P rie z vis ko:
Ulica:
Obec:
Telefón:

Ing. Miroslav Blahušiak
| Súpisné číslo:
IČ .O P/Pasu:

Orientačné číslo:
PSČ:
-

ADRESÁT - a d re sa zasielan ia píso m n ý ch listín
Titul/Me no/P rie zvis ko:
Adresa zasielania:
Spôsob fakturácie:

IVfesto Turany
Mahylka 650/5, 03853 Turany nad Váhom
Papierová faktúra zasielaná poštou.

TABUĽKA č. 1
AKCIA: Telefonovanie bez viazanosti

[]

Názov služby: Verejná telefónna služba______________ _________________________________________________________________________________
Číslo zmluvy: 2030333969
_______________________________________________________________ Adresa umiestnenia: Mohylka , 03853 Turany
Telefónne číslo: 0434292404
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1______ _______________________________________________________________________________________
Program služby: Biznis Uni 150__________ _________ __________________________________________________________
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie

_______________________________________________________

Biznis Uni - Príplatkový balík________________________________________________________________________
Zobrazenie čísla volajúceho užívateľa CLIP

__________________________________________________________________________________

Gigaset C530 - predaj______________ ________________________________________________________________________________________Aklivácia
Číslo zmluvy: 9913878647___________ _________________________________________________________ Adresa umiestnenia: Mohylka , 03853 Turany
1)

.Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom identifikovaným v tabulke č.l (ďalej len .Zmluva1) mení a upravuje
v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.“

2)

Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu Služby, bude Účastníkovi poskytovaný za cenu uvedenú v Tabulke č. 1. Doba viazanosti, ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je týmto
Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny. V takomto prípade bude Podnik účtovať cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa účastník nachádza.

3)

Z Ú Č T O V A C IE O B D O B IE je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Prípadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi
Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4)

Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov v Podniku (ďalej
len .Podmienky*) a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované v Podmienkach. Ak môže Účastník zamedziť, aby sa
jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. A k je podmienkou spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu,
môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, ak ho udelil. Účastník môže Podnik kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní údajov možno
nájsť na www.telekom.sk.

5)

Tento Dodatok sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie hlasových služieb,
tvoriace prílohu Všeobecných podmienok (ďalej len ,Osobitne podmienky') a Cenníkom pre poskytovanie služieb podniku (ďalej len „Cenník“), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú
súčasťou tohto Dodatku. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, prípadne zľavy z ceny, sa dojednávajú podľa platného Cenníka. Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie
Všeobecných podmienok. Osobitných podmienok. Cenníka a Cenového výmeru podľa príslušnej akcie. Ak nie je v Dodatku/ dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok.
Osobitných podmienok a Cenníka. 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.

6)

V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej služby
zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške 100 € (D PH sa neuplatňuje).

7)

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.

8)

Pokiaľ je tento Dodatok uzatvorený medzi Podnikom a Účastníkom, ktorého je možné považovať 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 prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len .ZoO S“) a pokiaľ bol tento Dodatok uzatvorený
spôsobom uvedeným v ZoOS, je Účastník oprávnený písomne odstúpiť od tohto Dodatku v lehote 14 dní odo dňa (i) uzavretia tohto Dodatku, a k je jej predmetom výlučne poskytovanie Služieb
v rámci Balíka, (ii) prevzatia KZ poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretím tohto Dodatku uzatvoril Účastník zmluvu o nájme KZ alebo kúpnu zmluvu ku KZ. Za
súčasné uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kúpe K Z s a považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom alebo kúpu K Z obsahom tohto Dodatku. Odstúpením od Dodatku sa Dodatok zrušuje
ako celok a to od počiatku, pričom Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zániku Dodatku vrátiť Podniku akékoľvek hnuteľné veci. ktoré mu boli odovzdané
v súv islosti s plnením tohto Dodatku. Podnik je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Dodatku vrátiť Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho
obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku.

9)

Účastník podpisom tohto O xlatk u s ú h la sí s o začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie - 14 d n í a to podpisom tohto Dodatku, ak nie je dohodnuté inak.
Podnik má právo na úhradu su m y úmernej rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia. Týmto sú h la so m nie je dotknuté právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní
v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom odovzdal Účastníkovi aj informáciu v zmysle § 3 ZoO S.

V Žiline, dňa 25.07.2016

V ............. ^

......................................... d ňa.......

