Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podia zákona Č 35112011 ii a elektronických komunikáciách rnedzi podnikom Slovak Telekom. a. s., Bajkalská 28.81762 Bratislava. IČO: 35763 469, iČ DPH: 51<2020273893,
zaplsaným v obohodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka čisto: 2081/B (ďalej len Podnikl a Učastníkom (ďalej len „Zmluva),
lnformácie O zn~uve
Kód tiačiva: 641
Služba: Magenta Office Internet
Kód Účastníka: 4104259103
Kód Adresáta: 4104259101
člslo Znguvy:
__________
ľ
Účastnik
~ právnická osoba
D fyzická osoba .- podnikatel
Priezvisko (Obchodně meno) Í Meno! Titul: Obec Lozorno
Rodné člslo (IČO): 00304905
ič DPH:
Ulica: Hiavná
Súplsně Číslo:
Obec: Hlavná
rsč:
TelefónlMobil:
E-mail:
Zaplsaný V obch. registri:
Oddiel:
Dátum narodenia
D žena
‘
štatutárny orgán I Zákonný zástupca I splnomocnená osoba
Priezvisko 1 Meno I Titul: Luboš Tvrdoň
Ullca:
Súpisné člslo:

Štátna prislušnosť:
Č. op alebo Pasu:
OrientaČně Člslo:
Byt ČJ poschodie:
Poznámka:
Vložka čtslo:

51<2020643669
1
90055

D Muž
Telefón/Mobil: 0905530623
Orientačně člslo:
/

Čop alebo Pasu:
Obec! psč:

J

Priezvisko I Meno! Titul:
Telefó&Mobil:
ČOP alebo Pasu:
Ulica:
Súpisné Člslo:
Orientačně člslo:
I
Obec! psČ:
na základe ~ narodenia může ~ vek U~~~ika
-~
Adresát - adresa zasielania plsomnýoh listin (vyplňuje Sa len v prlpade, akje mé ako adresa ůčastnlka, resp. ůčaslnlkvyužlva P.OBOX)
Priezvisko (Obchodně meno) I Meno I Titul:
ičo:
lČ Dpi-f:
Náklad. stredisko:
Ultca:
Súpisné člslo:
Orientačně člslo:
Obec:
psč:
P.O.BOX:
Telefón)Mobil:
E-mail:
Poznámka:
Adresa uniestnenia koncového bodu slete služby zriaďovanej na základe lejto Zmluw (vyplňuje Sa len v prlpade, akje má ako adresa trvalého pobytu/sldla účastnlka)
Utica: Hiavná
Súpisně číslo: 330
Orientačně Číslo: 52!
Obec: Lozorno
psČ: 90055
Byt ČJ poschodie:
Kontaktná osoba pre zrtadenie služby: Luboš Tvrdoň
Čop alebo Pasu:
TeiefónlMobtl: 0905530823
‘
Adresa doručenia koncového zariadenia (1<2, USB modern, SIM karta)
Ulica: Hlavná
sůpisně Čisto: 330
Orientačně čisIo: 52 /
Obec: Lozorno
psČ:
Byt č., poschodie. miestnost: P . 1,
KZ prevezrne osoba: Luboš Tvrdoň
Č. OP alebo pasu:
Telefónlmobil: 0905530623
.

Predmetomtejto Zn~uvy sO nasledovné závazky zmluvnýoh strán:
-~
a)
závazok Podniku zriadif pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve, ak je zriadenie technický uskiáočnitefl,ě V dohodnutom mieste umiestnenia
koncového bodu slete, a to v lehote 30 dnI odo dňa uzavretía tejto Zmluvy, ak se zmluvné strany nedohodnú na predlženi tejto lehoty (dohoda o pred~ženl tejlo lehoty nemusl byl‘
plsomná). Aktakéto zriadenie nie je technický uskiéočnitefné, táto Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Učastnlkovi.
b)
v prlpade, ak Sa zmluvné strany vtejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti $ touto Zmliwou dohodli na poskytnutI koncového zariadenia (ďalej len „KZ‘)
Učastnlkovi dojehoužfvaniavoformepredaja, nájmualebobezpiatného užlvania, Podnikje povinnýpcskýtnúfučastnikovi prlslušné KZza dohodnutýchpodmienok Akdčjdekzániku
tejto Zmluvyz důvodu nemožnosti zriadenia pripojenia ksieti vzmysle plsm. a), dójdezároveň aj kzánikudohodyzmluvnýoh strántýkajúcej sa poslwtnutia <Z Učastnlkovi a Učastnlk
jez tohto důvodu povinný bezcdldadnevrátit‘ Podniku Klak došlo kjeho prevzatu.
o)
závazok Podniku poskytovat Učastnlkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných vZmluve, a toed Rozhodného dňe, ktorým je deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nieje
v Cennlku alebo Osobitných podmienkaoh dohodnuté ina!‘ Akje však podmienkou poskytovania prlslušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku pcdfa pism. a) alebo odovzdanie
1<2 podIa plam. b) alebo obidve tieto podmieniry, závazek Podniku poskytoval‘ prlslušnú službu vznikne až s účinnost‘ou ku dňu splneniadanej podmieniq podia písm. a) alebo b) alebo
splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie jev Cennlku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak.
d)
závazok Llčastnlka platif riadne a včas cenu za zriadenie a použlvanie pripojenia k sieti Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmlwy a dodžiavaf ostatné svcje povinnosti
v súlades touto Zmluvou, vrátanejej súčasti. karé tvoriavŠeobecné podmienky pre poskytovanieverejnýchslužieb Podniku, Všeobecné podmienky pre poskylovanieverejných služieb
prostrednlctvom mobilnej slete Podniku (ďalej len Sšeobecné pcdmienky“), Osobitné padmienky pre posl~tovanie služieb internetového pristupu tvoriaoe prilohu Všeobecných
podmienok, pripadne ďalšie osobitné podmieniry ‚‘ydané Podnikem a upravujúce podmienky pre poslwtovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zmltwy (ďalej len ‚Osobitné
podmieniof) a aktuálne platný Cennlk pre poskytovanie služieb Podniku (ďaiej len Cenník).
_____________________
Táto Zmluva Sa uzatvára na dobu Z neurčito

D určitú (max. 6 mesiacov ado dňa zriadenia služby) ad:

do:

Zúčtovacie obdobie a frekvencia fakturácie
Zůčtovacie obdobie je jednomesačně. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledněho dňa kalendárneho mesiaca. Prlpadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik
oznémi Učastníkovi najmenej jeden mesiacvopred. Frekvenoia fakturáciejeJednon-iesaČná.
‘
Spósob fakturácie
D Elektronická faktOra vo formáte FDP (EP PDF) spristupnená na intemetovej stránke Podniku‘ D Papierová faktúra zasielaná poštou
Požadujem doručovanie EP FDP do e-rmilu~ D Požadujemzasieianie odpisu EF PDF poštoď“ Heslo k EP PDF(web): D Zákaznicky identifikátor OLogin:
E-mail pre doručovanie EF POF:
E-mail pre notifikácie EF PDF:
* Účastnlk podpisom tejto Zmlisvy potvrdzuje!udefuje súhlas na poskýtovanie faktOry velektronickej forme podia platných Všeobecných podmienok a Cennika a zároveň súhlas $
poskytovanim Elektroniokej faktOry sprlstupnenlm na internetovej stránke Podniku. Učastnlk bene na vedomie, že Elektronická faktOra bude sjeho súhlasom doručovaná ako prlloha e
mailovej správy vo formáte PDF a jej ctvorenie nebude chráneně heslom proti neoprávnenému prlstupu k údajom. Učastnlk podpisorn tejto Zmltwy potvrdzuje, že si je vedomý
zodpovednosti za ochranu ůdajov na elektronickej faktúre zaaielanej na nIm určenú e-mailovú adresu pred prlstupom tretlch osáb. Podnik nezodpovedá za Škody spůsobené ůčastnlkovi
pristupom neoprávnených osůb k Odajom na elektronickej faklúre vo formáte PDF.
Odpis EF POF bude spoplatnený v zmysle Cennlka.

o

.
ZákaznIcky identifikátor (Bezpečnostný údaj PIN kód/Pb kód)
Spósob doručenia:
D poštou D nesúhlasbm s aldivovaním Zákazníckeho identifikátore
Uzavretím tejto Zmíiwy bude po súhlase, Podnikom Účastníkovi pridelený ZákaznIcky identifikátor, ktorého použlvanie Sa riadi aktuáíne platnými Všeobecnými podmienkami. ZákaznIcky
identitikátorjePlN kód aleboPlDkádakoprostriedokjednoznačnej identifikácieaaulentifikácie Učastnika, najme pri diaľkovej komunikéciis Podnikom. VŠetIq‘tietoúdajetvoriaOezpečnostné
údaje a bez ohradu na to, ktorý je Učastníkovi pridelený. majú rovnakú povahu. Zmluvné strany sa zavazujú tieto podmienkydodržiavat‘. PridelenieZákaZníckehoidentitikátorajepreúčastníka
bezplatné. Učastníkovi móže byt‘ pridelený len jeden Zákaznicky identifikátor. Učastnlkpodpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že budaviazanývšetkými úkonmi vykonanými vo vztahu k Podniku
prostredníctvom Zákazníckeho identiflkátora. Zákaznicky identifikátor bude Učastníkovi doručený poštou, Podnik se zavazuje prideíiť a do 14 pracovných dní odo dfla uzavretia tejtoZmkwy
doručit Učastníkovi do vlastných rúk Zákaznicky identifikátor v zabezpečenej obálke. Podnik nezodpovedá za Škody spósobené Učastníkovi prlstupom neoprávnených osób k Zékaznfckemu
identifikátoru atebo jeho zneužitím neoprávnenými osobami pri objednávaní, zmene alebo využlvanl služieb Podniku prostredníctvom Zákaznlckeho identifikátora. Na zriadenie a využívanie
ktorejkoí‘vek Zo síužieb Podniku objednaných aíebo zmenených prostredníctvom Zákaznlckeho identifikátora se vzt‘ahujú ustanovenia prislušnej zmluv)‘ uzavretej medzi Podnikem a
Učastníkem týkajúcej Sa dane] služby.

.

.

Spůsob zriadenia
služby Magenta
Office Internet

O zriadenie migráciou zo služby Vysokorýchíostný
internet
ID služby (login):

N Nové zriadenie

rechnoiógia služby Magenta Office Internet Prenium! Magenta Office Internet Standard

D Metalická —VDSL
N Optická (GPON,)
Program služby Magenta Office Internet Prenium Í Magenta Office Internet Standard
D Magenta Office Internet Premium I
D Magenta Office Internet Premium 2

D Magenta Office Internet Premium 3

N Magenta Office Internet Standard I

D Magenta Office Internet Standard 3

.

D Metalická -ADSL

D Magenta Office Internet Standard 2

D Magenta Office Internet Standard Mini
D Zvýšenie rýchlosti upstreamu (na 5 Mbit/s alebo IQ Mbit/s. podia typu programu vzmysle Cennika, dostupné len pre Magenta Office Internet Premium I a Magenta Office Internet
Standardl na VDSL alebo GPON technológi)
D DopInková služba Giga (v zmysle Cennlka, dostupné len pre Magenta Office Internet Premium 2 a Magenta Office Internat Standard 2 na OPON technológfl)
USB modem

D USE modem (len pre programy Magenta Orlice Internet Premium, cena: 0,98 €s DPH)
OSIM karta (ten pre programy Magenta Office Internet Premium, cena: 004€ s DPH)
Koncově zarladenie Routeri HAG vypožička

N Router/KAS

:

Zmíuvná pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenle Koncového zarladenla: Účastníkje povinný v pripade stratý atebo poškodenia Koncového zariadenia HAG, alebo nevrátenia,
atebo vrátenia poškodeného Koncového zariadenia HAG v stanovenej tehote Po ukončení Zmlisvy, alebo počas trvania Zmltwy. na základe výzvy Podniku zaplatit Podniku Uednorazovo)
Zmíuvnú pokutu 60,00 € (DPH sa neuplatňuje), Pcdmienky vrátenia Koncového zariadenia HAG sú uvedené v platnom Cennlku alebo ich Podnik oznámi Učastníkovi ve výzve na vrátenie
Koncového zariadenia HAG.
Výpožička Koncového zarladenia: Doba trvania výpožičky neurčitá.
<2 bude doručené kuriérom, pripadne povereným pracovnlkom Podniku,
Táto čast‘ označená ako „Výpožióka Koncového zariadenia‘ tvorí osobitnú zmluvuovýpožičke <2, ktorú Ůčastnlk a Podnik uzatvárajúvsúvislosti so Zmltwou o poskytovaní verejných
služieb na službu Magenta Office Internet, «orá tvorí súóast‘tejto listiny («alej len ‚Zmkrva ovýpožičke‘) a na zmluvnývzt‘ah Učastníka a Podniku se uplatní len, akjevyplnaný údaj „Router
/HAG‘. Podnik se zavazuje prenechat Učastníkovi (vypožičiavatalovi) do užlvania vyššie uvedené KZa Učastníksa zavazuje uživaťKZriadne a na dohodnutý účel, ktorýmje umožnit‘
využívanie služby Magenta Office Internet spolu s dopinkovými službami podIa Cenníka. Výpožička KZ nieje súčast‘ou Služby poskylovanej ne základe Zmliwy o poskytovaní verejných
služieb. Výpožióka KZse riadi Obchodnými podmienkamt na prada] a ná]om kcncovýchzariadenl čest‘ I, Illa IV, pričorn pletl, žena Podnikeko požičiavatefasa vzt‘ahujúvšetky práva
a povinnosti. ktoré savObchodných podmienkech pre predej a nájom KZvzt‘ahujú ne Podnikako prenajímatel‘a a na Učastníka akovypcžičiavatere se vzfahujúvšetky právaa povinnosti,
léorésav Obchodných podmtenkach pre predaj a nájom KZvzt‘ahujú na néjomcu (napr. čest‘ Ill čI. 4, 5, 6Obchodných podmienok pre pradaj a nájom 1(Z) svýnimkcu tých ustanovení,
ktorých uplatnenie je vzhtndom ne platnú právnu úpravu možné len na nájcmnú zmítnu a Cenníkom 1(2, ktoré tvoria súčasfZmIiny ovýpožičke. V pripade zániku Zmluvy O výpožičkeje
Učastník povinný vrátit‘ Podniku 1(2 v nepo‘kodenom stave spolu s príslušenstvom, e to nejneskčr v lehote 10 dni odo dňe zániku Zmluvy o výpožičke; v prípade porušenia tejto povinnosti
je Učastník povinný uhradit‘ Podniku zmlut‘nú pokutu tnedenú v Cenníku 1(2, ak nie jev Zmluve O výpožičke uvedené inek.
.

Doba viazanosti

Dobaviezanostizačlna piynút‘ododňa začatia poskytovania Služby, ak niejev Cenniku alebo príslušnom Cenovom výmere uvedené inek V prípade porušenia závazku Účastníka nepretržite
využívat služby na základe tejto Zmluvy počas dohodnutej doby vlezenosti se Učastník zavazuje uhradit‘ Podniku zmluvnú pokutu pre príslušnú službu a dobu vlezenosti vypočítanú podFa
vzorce uvedeného nižšie.
D bez viazanosti
N 24 mesiacov
D lná:
mesiacov
• Cena za poskytovanie služby
20 € bez DPH mesačne; 24 € 5 DPH mesačne
Pozn.: H1avna330i52 Lozorno, Autobusova zastavka pri Hostinci u Čeláka optika SPON
Akciová cena za zriadenie služby s použitím samobnštabačného balička
___________________
Cena bez DPH
Cena s DPH
Splalnosťoeny ___________________________________________________________
083€
l,oo€
j:ednorazovo
_________________________________________________
‘

Typ inštalácie služby

N Technikom
Notifikácia — informécia o zriadenl služby Magenta Office Internet: D SMS ne mobilné číslo:

D E-mail ne adresu:

I. ZAVAZOK VIA2ANOSTI: Účastník sa zavazuje, že po dobu viazanosti v zmysle tejtoZmkny (dale] len ‚doba viazanosti“). ktorá so počite od Rozhodného dňa: (I) zotrt‘á v zmliwnom
vztahu s Podnikom vo vztahu k Službe poskytovanej podle tejto Zmluvy, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý byviedol k ukončeniu ZmIiNy a (ii) bude riadne a včas uhrádzet‘oenu za
poskytovanú Službu (ďelej len „závazokviezanostr), pričom porušenlm závazku vlezenosti je (I) výpoveď Zmluv)‘ Učastnikom, akvýpovedná lehota alebo má osobitne dohodnutá lehota
uplynie počas dojednanej dobyviazanosti (fl) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Uóestníkom ani do 45 dní pojej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie
od Zmluvy (ďalej len „porušenie závazku vlezenosti‘). Doba viazanosti plynie ba počas doby využívania Služby v zmysle tejto Zmluv)‘. V pripade prerulenia poskytovania Služby Podniku
na zúklado využiLla práva PodnIku proruštt Učastníkovi poskytovonio blutbyvyplyvejuceho z prlsíušných prévnych predplsov atebo Všeobecných podmtenck, automaticky pred(žl O cbdcbie
zodpovedejuce skutočnému trvanlu prerušenia poskytovania Služby l~odniku, kedy doba vlezenost neplynie.
2.ZMLUVNÁ POKUTA: Podnik a Účestnlk so dohodli, že porušením závazku vlezenosti vznikne Podniku voči Účestnlkovi právo ne zaplatenie vyúčtovenej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta okrem sankčnej a pravenčnej funkcie predstavuja aj paušalizovanú náhradu Škody spčsobenej Podniku v důsledku porušenie závazku vlezenosti vzhl‘adom na benefit. ldorý Podnik
poskytol Učastníkovi ne základe tejto Zmlwy. Benefitom Sa rozumie zläve zo Štenderdného poplatku za zriadenie Služby. ktorá predstavuje rozdiel medzi naakciovým poplatkem za
zriadenie Služby podIa Cennike (rozhcdujúce sú ceny bez vlezenosti) a akciovým poplatkom ze zriadenie Služby, ak bol Učastníkovi na základe tejto Zmluv)‘ poskytnutý.

FV,SV,SK

Záí‘íadom prevýpočetzmiisvnej pokutyza porušeníezávazku viazanosti je suma 115,32,-é, ktorá zohledňuje Benetitposl~tnutý Ůčastnlkov, podia tejtoLmluvy (alej en Základ prevýpočet‘),
Vy~čtovaná suma zmitsvnej pokuty bude vypočitaná podre nižšie uvedeného vzorca, idorý vyjadruje denně kiesanie Zo Základu pre výpočet počas plynuta doby viazanosti až do díra
ukončenia Zmluv)‘ alebo prerušenia poskytovania Služieb v důsledku porušena závazku viazanosti:
‚

Vyučtovoné sumo zmiuvnej pokuty

Záklod pie vypočet ZP

—

(celé dni uplynuté z doby viozonosti
‚
I
‚
‚
Záklod pre vypočet ZP
celkovy počet dnídoby viozonosti

Zmluvné pokutaje splatná v lehote uvedenej na faktůre, ktorouje tjčastnikovi v)‘účtovaná, Uhradenlm zmiuvnej pokutyzaniká dojednaný závazokviazanosti, preto Utastnikzmiuvnú
pokutu za porušenie závázku viazanosti zapiati ibajedenkrét. Podnikje oprávnený požadovat‘ náhradu Škody spósobanej porušením závazku viazanosti, pre pripad ktorej bole dojednané
a vyúčtované zmiuvná pokuta, len vo výške presahujücej sumu v)‘účtovanej zmiiwnej pokuty.
Pravidlá poskytovania dohodnutej úrovne služby (ZLA)
Dáno
Dnie
Garantované parametre SLA pre pevné pripojente Služby Magenta Oftice internet:
• Minimátna dostupnost‘ služby: 99%
. M~dmáina doba na opravu poruchy: 8 hodIn počas pracovnýoh dni
. Služba je poskytovaná za mesačný poplatok podia Cennlka
‘

DopInkové služby

Pevná iP adresa

D Zr i a d enle

Počet
P adries:
P adresa
v cene
pre migráoie
Magenta Vysokomýchíostného
Cílíce Internet Prémium)
D ponechat‘
původně iP(1 adresy
(možné
len služby
v pripade
internetu/Magenta Otice internetu)

Sekundérny ONS
Baliček P Sec VPN
Baliček NAT & PAT
Baliček Priorita
Baliček Bezpečnost
Konfigurácia KZ technikom
Maglo Internet Security
VVN
lnédoplnkovksiužby

D zriadenie
Doména:
IF adresa:
D zriadenie
~e potrebné vypisat‘ špeoifikéoiu na konfiguráciu)
D zriadenie
te potrebné vypisat‘špecifikáciu na konfiguráciu)
D zriadenie
te potrebné vyplsat‘špecifikáciu na konfiguráciu)
D zriadenie
tje potrebné vypisat‘ špecifikáciu na konfiguráoiu)
D
D zrtadenie
e-mali pre doručente aktivačného kódu Magto internet Security:
D ariadenie
Názov VVN skupiny
(piotItei~ypsaľpadrni‘eirkydupinkuvejtiužty)

-..--— „‚——--—-‚

--..-—-

Siužba Magenta Office Internet zriadená samoinštaláciou sa spopiatftuje od dátumu prvého použitia siužby, najneskůr však 5. kaiendárny daň od zdadenia služby Zo strany Podniku, o čom
má účastník možnost‘ byt‘ informovaný prostrednictvom notifikácie.
.
Ostatné ustanovenia
Účastnik čestne vyhlasuje, žejevlastnlkom nehnutel‘nosti, na ktorej má byl‘podl‘atejto Zmitwyvybudované pripojnételekomunikačnévedenie a umiestnený koncový bod siete siužby,
aiabože mák predmetnej nehnutei‘nosti užlvacie právo z nájomného alebo mého právneho vztahu. Učastnik, který mák nehnutelbosti uživaoie právo z nájomného aiebo mého právneho
vztahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastnika ovybudovanl prlpojného teiakomunikačného vedenia umiestnanl koncového bodu sieta služby a jeho dósledkoch v pinom
rozsahu a mák tornu od vlastníka výsiovný súhias. Ak Učastník uviedoi v tomto vyhláseni nepravdivé alebo neúplné informáoie alebo na základe výzvy Podniku nepredioži vyhíásenie
vlastníka nehnutel‘nosti a v súvisiosti stým vznilme Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Učastník se zavazuje Podniku túto Škodu aiabo dodatočné náklady uhradil‘. Vo vztahu k
predmetnej nehnutei‘nosti vystupuje účastnik ako:
k
D nájomca
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rzábez~ka. Účestnik se zavazuje poskytnúf Podniku zábezpeku zapiatenlm tinančnaj čiastkyvovýške
€‚ za účeiom zabezpačenia a prlpadnej úhrady pohl‘adávok Podniku voči
Učastníkovi. Učastnik se zavazuje uhradit‘ zábezpeku do šiastich pracovnýoh dni odo díra uzatvorenia zmiu~‘, inak zmltr,a upiynutim tejto lehoty zanikne. Ustanovenie predchádzajúcej
vety sa neupiatni pokiai‘ má byl‘zmluva uzatvorená na Základe Učastnlkom predloženej teiefonickej atabo eiektroniokej objednávky, V pripade, ak Učastnlk prejavi záujem uzatvorit‘zrnluvu
predložlm telefonickej aiebo eieldroniokej objednávky, lehota na úhradu zábezpeky je desat praoovnýoh dni odo díra reahzácie teiefonickej aiebo elektroniokej objednávky služby
Učastnlkom. V prlpade, ak Učastníky tejto iehote neuhradl zábezpeku a súčasne nedoruči Podniku nim podpisané zmiiwné dokumenty má se zato, že Učastník odmietoi návrh Podniku
uzatvorit‘ zmiuvu. V pripade, ak Učastník v tejto lahote zmkwu uzatvorii avšak nebota doručená spat‘ Podniku atebo nebola v tejto lehota uhradená zábezpeka má sa za to, že takáto
zmitrva zanikla upiynutlm desiateho praoovného díra odo díra predloženia tel, alebo eiektroniokej objednávky. V prlpade zániku zmiisvy z dóvodu, že zábezpeka neboia uhradená riadne

‘
‘

Vyhlásenie Účastntka alebo jeho zástupcu: Vyhlasujem, že sem sa oboznámil S obsehorn tejto Zmiuvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami a Cenníkom,
ktoré se ako neoddertefné súčasti tejto Zmluvy zavazujem dodržiaval‘. Svojlm podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podrnienok, Cennika a Cenového
t výmaru podia prlslušnaj akcie, ~ii)že si závazne objednávam vtejto Zmlirva špecifikované Služby, (it) že se zavazujem riedne a včas plnit‘ všetky povinnosti vyplývajúce z tejtoZmlu‘~‘,
‚
dodatkovk Zmliwe, Všeobecných podmienok, Osobitnýoh podmienok, Cennlka, najme riedne a včas platil cenu za zriedeníe a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bot oboznámený
Podnikom, že aktuálne informáoie o platných cenách za Službyje možné ziskat‘ v aktuálnom Cenniku dostupnom na vArntelekom.sk elebo tnej internetovej stránke Podniku, ktorá ju
v budúonosti nehradl a ne predajných miesteoh Podniku.
TútoZmltwu je možné menit‘ nieklorým Zo spósobov dojednaných v tejto Zmiwe, Cennlku, Všeobecných podmienkaoh alebo Osobitných podmienkaoh. TátoZmluve nadobúde platnost‘
a účinnost‘ dírom jej podplsania zmlirvnými stranami.
Podnik a Účastník se dohodli na určeni důvodov podstetnej zmeny zmtuvných podmienok tak že tieto důvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovania verejných
sižiebPodniku, upravuiqý~jZrnenuZmluvy
________
——~——————-——..——.—-..
V pripede ek účastnik vypovie elebo odstúpi od tejto Zmkrvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojlm konenlm alebo nečinnost‘ou zmari zriadenie zmluvne dohodnutej
služby zavázuje Sa zaplatit‘ Podniku nákladyvzniknuté v súvisíoeti so zriadenim siužbyvo výške 1OD € (DPH se neuplatňuje).
Zmlinné strany se dohodli, že v pmlpede zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podrrikoprávnený ktorúkol‘vek z konečných cien siužieb Podniku upravit‘tak, že kzáldadu dane (oene
bez DPH) uplatni sadzbu dane Z pridanej hodnoty amáuáinu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku,
________
V pripade, ak záloha služby Magenta Office Internet Premium nabude pripojená ku Koncovému zariadeniu počas celej doby poslojtovania služby, Podnik nazodpovedá za riedne ‘~
pos~9tovank služby Magenta Office Internet Premium. V takomtoyf~ce~~Učastnlknjej~gprávnený,,podatreklaniáoiuzdůvodu_nefunkčnosti služby~genta Office internet Premium,
SFRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJ0V: Podnik se zavazuje spraoúvat‘ osobně údaje výlučne na účely, na ktoré bot ziskene. V prlpade zmeny účelu spracovania osobnýoh údajov si na
túto zmenu vyžiada osobitný súhtas. Viao informáoil O použlvanl osobných údajov možno nájst‘na‘e~kt.telekom.sk‘osobne-udaje.
. ‚
Poklaľje táto Zmíů~fl~ ra7‘Ti~dzi Podnikom a Ú‘~IWk‘6i~1&ého je mo
p~i~&~Iř7a‘
rebďái~iW‘~PäiT3‘ď8/20D0 Z.~oochranespotrebt&a~Rpodomov&r
predaji a zásielkovoni predaji (ďelej ten ‚ZoOS‘) a pokal‘ bole táto Zmtina uzatvorená spůsobom uvedeným v ~5 ZoOS, je Učastnlk oprávnený pisomne odstúpit‘ od tejto Zmlisvy v lehota
7 praoovnýoh dni odo díra:
a)
uzavretia tejto Zmlisvy. akje jej predmatorn výlučne poskytovanie Služby (tj, súčasne s touto Zmlwou nebole uzatvorená aj zmluva o nájme KZ);
b)
prevzatie IC, poskytnutého do užlvania Učastnlkovi, pokial‘ spoločne a súčesne s uzavretlm tejto Zmlu‘,y uzat‘voril Učastnlk zmluvu o nájme IC. Za súčasné uzatvorenie
zmluvy o nájme IC se považuje aj pripad, kaď sú ustanovenia upravujúoe nájem (uživante) IC obsahom tejto Zmlirvy.
Odstúpenie od Zmluvy podIa predchádzajúceho odseku musí byt‘ vovyššie uvedenej lehote odoslané na adresu Podniku.
Odstúpenlm odZmluvy se Zmluvazrušuja od počiatku, priůom Učastnlkje povinný na vlastně náklady, najneskůrv lehote 10 dni ododňa zániku Zmtuv)‘vrátit‘Podntku akákol‘vek hnutal‘né
vaď, které mu bot odovzdané v súvislosti s plnenlm tejto Zmliwy, Podnikje povinný najneskórv lehota 15 dni odo díra doručenia odstúpenia od Zmlwyvrátit‘ Učastnlkovi všetky finančně
ako aj vecná plnenia, koré od neho obdržat v súvislosti 5 plnenim tajto Zmiue~‘ (ďalej ten ‚Finančně plnenie‘).
Ak bole v čase odo dňa uzatvorenta Zmliwy do času odstúpenia od nej zo strany Učastníka v lehote 7 preoovných dní odo díra uvedeného v plsm. a) alebo b) tejto časti Zmluvy, Služba
zriadená, má Podnik nárok na úhradu sumy zodpovedajúcej cene za pmlslušný typ zriadenta Služby wedenej v Cennlku, korá predstavuje hodnotu peňažnej náhrady posl~‘tnulej podIa
~458 Občianskeho zákonnika za zriedenie Služby (ďaiej Ian Peňažná náhrada za zriadenie Služby‘).
‚
Zmluvné strany se ďsíej dohodli, že pokiaf sú splnené podmienky na vzájomný zápočet pohl‘adávok je možné započltat‘ pohledávku Učastnlka na Finančně plnenie proti pohladávke
Podniku na Peírežnú náhradu za zriadenie Služby.
Ustanovenia laito časti Zmluví‘ nestráoajú platnost‘ ani po zániku Zmlis“v z důvodu včasného cdstúpenia za strany Účastníka
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