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Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ■ balík služieb

uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z, o elektronických komunikáciách (ďalej len „dodatok" alebo „Dodatok k Zmluve o balíku“)

Kód objednávky: 1-90262580777

Kód účastníka: 1179387900 cn

Kód adresáta: 1179387901
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Slovák Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratisiava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B, 
IČO- 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893

Kód predaicu: Telesales VSE Rep 40772
Zastúpený: Silvia Haburaj ------------------------------------------— ------------------------------
(ďalej len "Podnik") a 

ÚČASTNÍK-PRÁVNK:ká osoba/fyzícká osoba -  podnikateľ ----------------
Obchodné meno / 
Sídlo podnikania:

Hradné múzeum vo Fiľakove, Hlavná 632/14,98601 Fiľakovo

Register, číslo zápisu 
podnikateľa:
E-mailť - -- - . fikonomiahradfilakovo.sk Telefón: 0918975634

IČO' 42013241 IDIČ: 1 rC pre DPH:

(ďalej len "Účastník")

ŠTATUTÁRNY ORGÁI
Titul/Meno/Priezvisko:

M / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
- Hradné Múzeum Vo Fiľakove -----------------------

Ulica: I Súpisné číslo: I Orientačné číslo:

Obec: PSČ:

Telefón: iC.OP/Pasu: | -

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín ------------------------------------------------------------------
Titul/Meno/Priezvisko: Hradné múzeum vo Fiľakove -------------------------------------------------------------
Adresa zasielania: Hlavná 632/14,98601 Fiľakovo ---------------------------------------------------- ----------------------
Spôsob fakturácie:

Číslo SMS notifikácie;
Zúčtovacie obdobie:

Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu ekonom(5).hradfilakovo.sk

Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKA č. 1
BALÍK 1P-AKCiA:TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov

Názov služby: Verejná telefónna služba
Číslo zmluvy: 2030105551 Adresa umiestnenia: Podhradská 600/14,98601 Fiľakovo

Telefónne číslo: 0474382016
Typ pripojenia: Telefónna prípojka ■ TP1
Program služby: Biznis linka M
Balík presmerovaní s aktiváciou na UPS

Aktivácia

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie

Univerzálna odkazová schránka
Aktivácia

Tóbrazeňie čísla vóláTúceho užívateTaXUP"^
Služby presmerovania s parametrom pr6nosuj_čísla_

Deaktivácia

Názov Platnosť ceny CenasDPH Splatnosť

Balík Biznis linka M Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca 19,99 EUR mesačne/vopred

Základ pre výpočet ZP - Balík Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanosti 180,00 EUR jednorazovo

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH
1) Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu Služby, bude Účastníkovi 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. V takomto prípade bude Podnik účtovaf cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa účastník nachadza,

2) ZÚČTOVACIE OBDOBIE je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Pripadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi 

Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

31 Podnik a Účastník uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym čistom identifikovaným v tabulte č,1 (ďalej len 
Smiuva") meni 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 dotknute zostávajú 

v platnosti bez zmeny.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude použivaf údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a iokaiizačných údajov v Podniku (cfaiej 
len .Podmienky") a v prislušriých 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. Ak 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 informácii o používaní údajov možno 
nájsť na www.telekom.sk.

Ak Účastník pred dňom technického zriadenia svojim konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej Služby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so 
zriadením Služby vo výške 100 Eur (DPH sa neuplatňuje).

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) 
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

Pokiaľ je tento Dodatok k Zmluve o balíku 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 (cfaiej len .ZoOS") a pokiaľ bol tento Dodatok 
k Zmluve o balíku uzaWorený spôsobom uvedeným v ZoOS, je Účastník oprávnený písomne odstúpiť od tohto Dodatku k Zmluve o balíku v lehote 14 dni odo dňa (i) uzavretia tohto Dodatku 
k Zmluve o balíku, ak je jej predmetom výlučne poskytovanie Služieb v rámci Balíka, (ii) prevzatia KZ poskytnutého do užívania Účastníkovi, pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretím tohto Dodatku 
k Zmluve o balíku uzatvoril Účastník zmluvu o nájme KZ alebo kúpnu zmluvu ku KZ. Za súčasné uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kúpe KZ sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom 
alebo kúpu KZ obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Odstúpením od Dodatku k Zmluve o balíku sa Dodatok k Zmluve o balíku zrušuje ako celok, vrátane jej jednotlivých časti, ktorými sú 
Zmluvy alebo Dodatky a to od počiatku, pričom Účastník 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 boii 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 Účastníkovi všetky finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku k Zmluve o balíku.

Účastník 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 posledne] Služby, ak je niektorá zo Služieb zriaďovaná, ak nie je dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenia 
do momeritu 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 Žiline, dňa 14.09,2017
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Firma / meno priezvisko zákazníka 

Hradné múzeum vo Fiľakove

T m i

Kód objednávky: 1-90262580777
V0.16.016-20170912-12:04:37

Strana: 2/2

Citlivé

http://www.telekom.sk

