Kód objednávky:

ZHa'o:osMovaníverejnýchsiužieb-baiíksiužieb

1.72899113651

Kód účastnika:

1010581300

Kód adresáta:

1010581301

Kód tlačiva:

841

uzavTstá v zmysk zákonô č, 351/2011 Z.z. o ek3ktľon.M)kých komuniká3iách (ďakj bn zmluva. atbo Zmluva o baliku )

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.

Pčaá[a3,;k7á6:8;6891,7Dľ?:82ľoa2t;SÍ;;:;#spar:ýá#Š%:ĺor2#tge3ľokľesnéhosúduBratislaval,oddielsa„ožkačislo2o81'B,
Kód tlačiva: 841

Retail Shop TL5200468
Jun'ková, Ivana

Kód predaicu:

Zastúpený:

(ďalej len 'Podnik.) a

ÚčASTNÍK -PRÁVNI CKÁ OSOBA/FYZICKÁ OSOBA -PODNIKATEĽ
Obchodné meno /Sidloi)odnikania:

Obec Nedožery . Bľezany, Dmžstevná 367/1, 97212 Nedožery

Register, čislo zápisupodnikateľa:

0905823555

Telefón:

E-mail:

1 Kontaktné mobilné číslo:

Kontakhý e-mail :

lco:

00318302

0905823555

IC pre DPH:

DIC:

(ďalej len -Účastnik.)

ŠTATUTÁRNY ORGÁ N / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA / SPLN OMOCNENÁ OS OBA
TitwMeno/Priezvisko:

JUDr. Makin Mokrý
Oľientačné čislo:

Súpisné čislo:

Ulica:

PSC:

Obec:
C.OP / Pasu:

Telefón:

ADRESÁT . a dresa za sielania pisomných listin
TitwMeno/Priez visko:

Obec Nedožery - Brezany

Adresa zasielan a:

Družstevná 367/1, 97212 Nedožery

Spôsob faktu rác e:

Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) spristui)nená na intemetovei stíánke Podniku

Čislo SMS notifi kácie:

Zúčtovacie obdobi e:

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

TABUĽKA č. 1
BALÍK IP -AKCIA: lNT => DOBA VIAZANOSTl: 24 mesiacov

Aktivácia

Akt ivácia

Názw dužby: Maglo In'emti
Císlo zmluvy: 991581 0484

Adresa umiestnenia: Dľužstevná 367/1, 97212 Nedožery-Brezany
Akt vácia

Identifikácia pn'stupu : 0017429225

Pľogram slu žby: Mag o lntemet L -VDSL

Akt vácia
Akt vác a

Typ zriadenia: Samoi nštalácia

Akt vác a

Typ pripojen a: Meta cká technológia

Názov

Pl.tnost' eeiiy

Balík Magio n temet L

Základ pre výpočet ZP -Balik
1)

Cem s DPH Spla(nost'

Akciová cena i)Iatná počas l. -30. mes aca
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku v azanosti

15,00 EUR mesačne/vopred *
180.00 EUR jednorazovo * *

Na základe tejto zmluvy dochádza k uzatvoreniu novej zmluvy o poskytovani veľejných služjeb, ak sa služba má na základe tejto zmluvy učasmikovi zriadit' v zmysle dohodnutého spôsobu
zriadenia(ďabjkmZmluva|akbokuzavretiuosobméhoDodatkukZmluveoposkytovaniverejnýchslužmaksaSlužbanemánazákladetejtozmluvyÚčasmikovizriadiť(ďalejk!n„Dodatok|.
Podmienky Balika sa na pskytovan.K} tejto jednotlivej Služby v zmysle tejto zmluvy neuplatíiia.

2)

Účastnik má nárok na poskmvané služby vzmysé tejto zmluvy vo zvok3nom programe vzmysé tabuky č, l za akciové ceny podra tabuky č.1 a to odo dňa zriadenia služby (ak sa služba
zľiaďuó) aébo odo dňa uzavTetia Dodatku (ak už účasmík Službu využiva na základe existujúoej Zmluvy) v zmysk tejto zmluvy, až do uplynutia 30. mesiaca odo tohto dňa. Po u»nutí 30.
i"siaca bude Úča§mikovi poskytovaný zvokný Píogiam Služby za cenu bez viazanosti podľa platného Cenníka. Deň, ktoú je rozhodujúci pre začatm poskytiwania Služby je Rozhodným dňom.

3)

ZÚČTOVACIE 0BD0BIE Ú Ňdnomesačné. Tnmk zúčtovac.M3ho otx]obia íe od prvého do poskdného dňa kak3ndámeho mesiaca. Prípadnú zmenu trvania zúčtovacbho obdobia podnik oznám
Účastn íkovi najmenej jeden mesiac vopred. Fľekver€ia takturácé je jed")mesačná.

4)

Účastník má nárok na zriadenie služby samoinštaláciou, ktorá sa má v zmysk} teíto zmluvy o baliku zriadiť. Akciová cena za aiadenie služby samoinštaláck)u je zahmutá v cene za posmovanie
Služby v rámci Balíka účtovanej v prvom mesiaci odo dňa zriadenia Služby.

Služb, 'nt®m®t:
1)

PODMIENKYPREPOSKYTOVANIESLUŽBYINTERNET

2)

Podnik a účastnik uzatvárajú vo vzt'ahu k tejto služtx) Zmluvu o poskytovani verejných služieb. Pľedmetom zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán:
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODpisAŤ NA POSLEDNEJ STRANE

:ív@€:nke::ad::knu#:.#,S:fe:á,,eotivp,ťh:,,keu3VoT::aohduoTňdamj::;#t:#:ož:ľuy#:ktis§atiŕíupv#€#:íay.:áa:#äen:.ntá:k#nf;e,ĺ3tb##ct%#ät#,ľžée:Íd,:,ht##;ovmn:::ts:
bn` pisomná). Ak takéto znadenie nie je technicky uskutočniteľné, táto Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Učasúiíkovi.

Y pripade, ak sa zmluvné smny v tejto Zmluve alebo vosobitnom dokumente uzavretom v súvisbsti s touto Zmluvou dohodli na poskymuti koncwého zariadenia (ďak}j len „KZ|

ue;t:sž+##oáe:&ĽŽ:vea#;až::s#TnestpeT,daa,;aÁ#,uaakbsgú#;;nbeh#ĺí:nd,á,,d:gánkkv,eeňTjvín±yn##yúztim:umví#:;psrá§Í:š&eť#®zjas##uctiha#mj#Ífokwd:jdústikszmáínk,íš
z toľito dôvodu povi.nný bezodkladne vrátit' Podniku KZ, ak došlo k jeho prevzatiu.

záväzok Podniku posMovať Účastníkovj služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tej(o Zmluvy. ak né je v Cenniku akbo Osobioiých
podmienkach donodnuté inak. Ak je však podménkou posknovania príslušnej služby z]iadenie pripoénia k séti Podniku podľa pism. a) akbo odovzdank3 KZ podra pÍ§m. b) akbo omve
tk}to podmieĺiky, záväzok Podniku posknovat' príslušnú službu vznikne až s účinnost'ou ku dňu splnenia danej podmenky podra písm. a) alebo b) akbo splnenia obidvoch týchto
podmienok, ak nie i.e v Cenniku alebo Osobl.tných podmienkach dohodnuté inak.

:#dsLn:#Ť:ghenuTehr,ngsuíeúí:±;e:#vmoíkzonmá,ommhnneuh,:nä,oes#Í::h:o„„ámmeáhob#,#u„Úoáa#,„k#ém,3ťk#::{:#mťtivu#:#@@a„:T;ezs##o®a#hťnés#ä,unžebhyóäb.a%užzeá:íeí
Čestne vyhlasuje, že infomoval vlastníka o vybudovani pľipojného tek}komunikačného vedenia umiestneni koncového bodu séte služby a jeho dôsflkoch v Dnom rozsahu a má k tomu

#v::ismúí:aútsvbz:kýnsúBäsh,%Šúkäsam:,ke=ť#,a:tonmé,ona#a,á;,eB:n#Fkv€;víaav,äť,empu#nťk|n,,:,TŠŤ:áuababhhná#aw,#é#stp;dunh,,käťrstbžiwh,*eni",asmíkanemerms3)

PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET

a)

Účaswk má právo jedenkrát bezplatne počas pwých 6 mesiacov od začatia posknovania služby na piechod na nižší piogľam služby. lnak Je ti!nto pľediod spoplatnený poplatkom 9,98
Eur s DPH. Pľe určenie nižšk:ho Programu služby. je ľozhodujúce poradie wčené v nas«ujúcom pĺsmene tohto bodii, Zmena Pľogramu služby vzmysb tohto písm. nemá vplyv na
plynutie doby viazanosti.

b)

Pľe stanovenb vyššieho programu služby je určujúce nas]edovné poradie, pričom písmeno a) označup najn.Éši pJogram a pismeno c) najvyšši progra" a) Magio lntemet M. ADSIJMagk)

lntemet M - VDSLJMagio ln!emet M -Optik, b) Magio lntemet L -ADSL/Magio lntemet L -VDSL"agio lnternet L -Optik, c) Mag.o lntemet XL -ADSL"agk} lritemet XL - VDSL"agio
lntemet XL - Optik.

4)

Pri službe intemetového prístupu píostíednicti/om technotiwDSL je účasmik povinný dodržiavať akbo zabezpečiť dodľžiavanie aj podmbnok služby intemetového píístupu pľostnedníctvom
technobgb VDSL vzťahujúcich sa na dodržiavanie a rešpektovanie paramemv Koncového zan.adenia a pokynov a upozomeni Podniku smerujúck)h k náprave, ktoľé sú upravené v Osobitných
podmienkach aktx) stanovené na ich základe a to počas celého trvania Zmluvy. Ak Účastnik koná v ľozpore s predchádzajúcou vetou, Podnik je oprávnený uplamit. postup podľa Osobmých
podmienok.

5)

ZAVAZOK VIAZANOSTl: Účasmík sa zaväzuje, Že počas doby viazanosti v tabuky č. 1 (ďakj k;n ,doba viazanosti). ktorá sa počíta od Rozhodného dňa: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s

::d#:#o::n€;a,Ľ:bkyutkďäťjeíe:,uzža#oW:vaannoe:t#:a#,Lo#:ustwnľmbí:,#v:á:#sot%Žt,,ľ#vkeoďn,#;uy;bĽ#ť#:kko#íoa#jvťdTád,:en,o:am:ukwba,í,;,:#:#e#tsáuťh#:aut#nnť
ľm#Swd:#nsa#e:vgn:yHYÍoavne:SáÄ)yž#°asst'&#:::,nLeotbeyé;íĽ:nho°stč,ÍS([,:)kLriämpľat#en`:nľíľ+sú%m:téstšťúy#Úkä°snmi,%Cmh::rduon'#:h,akpvč?§#tse{:°n:#ki#ô#:ťhuok°:í#':
Podn'iku právo na odstúpené od Zmluvy (ďakj len .rx)rušenie záväzku viazanosti-). Dot}a viazanosti pvn€ iba počas doby využívania Služkb v zmysk tejto Zmluvy o baliku. V pripade pľerušenia
poskytovania Služieb Podniku na zákkide využitia práva Podniku pľenjšit' Účastníkovi posknovanie Služieb vyplývajúoeľm z pľíslušných píávnych pnedpjsov alebo Všeobecných podmenok,sa
doba viazanosti automaticky prediži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu píerušenia poskytovania Služieb Podniku, kedy doba viazanosti neplynie.
6)

ZMLUVNÁPOKUTA(ZP):

a)

Pomk a Účastnik sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastnikovi pTávo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej Fx)kuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej

a prevenčnej funkcé pľedstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôswku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na tx}nefty, ktoré Podnik posMol Účasúiikovi

Íkäia:Í#!í#uÍ#ťŤ#;ij;!I:ÍaaíĺízísBiíÉi;Ío;á;Ín;o'Í,i[Íak#;:Ííd;::ľ!;:ia:#aľľí::oi!é::j:ti;ni#e:ieiť:jit:Ťiti#zs!Íiv#;ii;i;#ileki,%jdv;i##a,,;e:ľiu;
Základ pre výpočet.).
b)

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podra nižšie uvedeného vzorca, ktoú vyjadruje denné klesanie zo záwadu pre výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa
ukončenia Zmluvy alebo píenjšenia poskytovania Služieb v dôskdku porušenia záväzku viazanosti:

Vyúčtovanásumazmluvnejpokuty:ZákladpíevýpočetZP-(cewdniuplynutézdobyviazanoswcelkovýpočetdnídobyviazanosti.Základpľevýpočetzmluvnejpokuv)

C)

Š#!U# %ukuk:+ems%a,:!;,'uevhn°áte#ae#aefnaák,m;r%',ok`&äu§tekúztimi#"#:,#°zvaa#LU±'n#eznáívmámu'ľ.e:#skúuľaáaan,'Ík,a#Ľ;n.ýLZ3#n:kkj:gparái#nvý°#Ž'g;Uvka!eáásh'# šakbtii
spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pľe prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške pľesahuj.úcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

" ,%i%:m;ä#:#i,ähín:a::::riaísävyk:#!'##v#a!,!vi:kht:#jv:e:k:gäm!níikízin:#ľ,iíni:os*;;:Ínti:éíovžpÉdĽ:Ĺ:ji:t:hí:i:ií;a;:':Äa#jhi.Í:di#ni::#Ĺgjtt,;iiigíž:Tyížíj!:#ľei%#bíáij
náj.st. na ww.tekkom.sk.
8)

Ak účastnik pred dňom (ecmkého zriadenia svojím konaním aJebo nečinnost'ou zmarí zriadené zmluvne dohodnutej služby zaväzuje sa zaplatit' Podniku náHady vzniknuté vsúvisbsti so
zn.aden Ím Služby vo výške 100 Eur (DPH sa neuplafluje).

9)

Zmluvné strany sa dohodli, Že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je podnlk oprávnený ktorúkorvek z konečných cén služíeb podniku upraviť tak, že k zákmu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku,

10)

Zmluva sa uzatvára na dobu neuľčitú. Zmluvu je možné menit' niektoúm zo spôsobov dohodnuwch v tejto zmlwe, Cenniku, Všeobecných podménkach akbo osobmých podménkach. Táto
zmluva nadobúda platnost' a účinnost` dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

11)

Vyhlasujem, že som sa oboznámil sobsahom tejto Zmluvy o baliku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pľe poskytovanb verej.ných služŔb (ďak}j len ,Všeobecné podmbnky|, Osobmými

vpzdáTi'se#m#t:hoť:t#Vs:::Pb;'::enba::#:ízeet'e?ostzb#uý#]Tk':núkčaamsLik""P#Voavn:eti:'Uwžoénb±'ep#uvévh±oP#hagm?esn°obťpýr#emď:ľškea:#b?h#:#{ey#Sa°riwcphds#:e:
a upravujúce podmknky pre poskytovanie služéb posknovaných na základe tejto Zmluvy o baliku (ďäkj len .Osobitné podmienkr) a Cennlkom pre posknovank! služŔb Podniku, vrátane
Akciového cennika (ďakj len „Cenník`), ktoré sa ako neoddeliteTné súčasti tejto Zmluvy o balíku zaväzujem dodľžiavat'. Svojím podpisom potvrdzuém (i) pľevzatie Všeobecných podménok,

Osobitných podmienok a Cenníka, (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve o balíku špecmkované Služby, (jji) že sa zaväzuSm ria]ne a včas pm. všetky povinnosti vyplývajúoe z tejto Zmluvy

o baliku. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne infomácie o platných cenách za Služby je možné získat' v aktuálnom Cennlku dostupnom na `^M/w.tek3kom.sk ahebo inej
intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradj a na pľedajných miestach Podniku.
Podnik ponúkol Účasmikovi možnost. pri podpise a uzavmti tejto Zmluvy využiť technické zariadenie v Pľedajnom mieste Podniku.
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(i) Ak Účastnik túto možnosť využil, je táto Zmluva uzavľetá v pÍsomnej tome a podpísaná digitalúovaným podpisom zmluvných stľán prosúedníctvom daného technického zariadenia. Účasmik v takomto
pľipade vyhlasuje, žo bol pľed uzavretim Zmluvy Podnikom infomovaný o podstate digitalkovanéľio podpisu, najmä o tom, Že digitalizovaný podpis Účastnika je j?ho vlasmoručným podpisom preneseným
na ZmlmJ prostľednict`ĺom technického zaTiadenia ako jedirečný technk;ký záznam vyt\ĺorený len pre účeb tejto Zmluvy a tvoriaci jej trvalú neoddeliternú súčast.. Učastnik výsk)vne súhlasí §o spracúvanlm

záznamu svojho dúitalkovaného podpisu jeho pn.radením k podpísanému dokumentu na účel uzawetia a plnenia Zmluvy. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastnika nebude využitý na žiadne iné
účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretim Zmluvy takýmto spósobom nie je dotknutá platnost. Zmluvy, ani jej pÍsomná foma a tak(o podpísaná Zmluva má silu originálu.

Zároveň Účastnik môže pri podpise tejto Zmluvy prosúedníctvom technického zariadenia využit' možnost' poslania mvnopisu Zmluvy do e-mailu uľčeného Účastnikom.

Ak Účastnik túto možnost. využil Podnik odovzdá Účasúiikovi jeden ľovnopis Zmluvy pri jej p)dpise vo ĺome trvalého nosti na e-mail uľčený Účaswkom a uvedený ako konta,ktný email v časti
identífikácie Účastnika tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa doriodli, že Zmluva bude ako príbha e-mailu criránená heslom pred jej otvorenim. neopľávnenými osot)ami, ktoré Podnik doručí Učastníkovi ĺomou

SMS na mobĺlné tekfónne čísk) určené Účashíkom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v Časti nenúfikácé Účaswka tejto Zmluvy. Učastníkovi je záľoveň opráviiený požjadat' Podnik pľed podpisom
Zmluvy o odovzdané jedného ľovnopi§u v li§tinnej ĺorme. Ak túto možnost. Účastník využije, je mu popri rovnopise zaslanim do emailu odovzdaný aj iovnopis v listinnej fome.
Ak Účastník túto možnosť nevyužil Podnik odovzdá Účastnikovi jeden ľovnopis Zmluvy v listinnej fome podpisaný oboma zmluvnými stranami.

(ii) Ak Účastník túto možnost. nevyužil, je táto Zmluva uzavretá v pisomnej forme a podplsaná vlasmorud`ým podpisom zmluvných smln zachyteným na Zmluvu prtamo bez použitia technického zariadenia.
Účastník pievzal od Podniku i.eden ľwnopis tejb Zmluvy v listinnej podobe podpisaný obidvomi zmluvnými stranami.

01.08.2017

Slovak Telekom, a.s. v zastúpeni
Juriková, lvana

Kód oDjednávky:

1 -72899113651

vO.16.016-20170713J)6:56:58

Sďana 3 / 3

Citlivé

