ni

Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podia zákona Ö. 351/2011 lz. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28.81762 Bratislava, 160:35763469. 6 DPH: 51<2020273893,
zaplsaným V obohodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka čisto: 2081/B (ďalej len „Podnik‘) a Učastnlkom (ďalej len »Zmiuva“).
Informácie O Zfl~UVO
Kód tlačiva: 841
Služba: Magenta Office Internet
Kód účastnlka: 4104259100
Kód Adresáta: 4104259101
člsIo Zn~uvy:
_________

[

Účastnlk
~ právnická osoba
D fyzická osoba — podnikatel‘
Priezvlsko (Obchodně mono) / Meno / Titul: Obec Lozorno
Rodné čisio (IČO): 00304905
iČ DPH: 81<2020643669
IJilca: Hlavná
Súpisné číslo: I
Obec: Hlavná
psč: 90055
TelefóniMobil:
Zaplsaný V obch. registri:
Dátum narodenla ‘t
D žena
štatutárny orgán / Zákonný zástupca / splnomocnená osoba
Priezvisko / Meno / Titul: Luboš Tvrdoň
IJilca:
Súplsně člslo:

štátna prlslušnost:
Č. op alebo Pasu:
Orientačně číslo:
Byt čJ poschodie:

E-mail:
Oddiel:

Poznámka:
Vložka číslo:
Q Muž
TelefóirlMobil: 0905530623
Orlentačněčíslo:
/

ČOP alebo Pasu:
Obec/PSČ:

Priezyisko / Mono I Titul:
TelefónlMobil:
Čop alebo Pasu:
Ulica:
Súpisné číslo:
Ortentačné člslo:
I
Obec / psč:
nazá~.pssnutéhoJ‘u O dátume narodenia mčže byspj~~ altaj vek iJčastnlka
Adresát -adresa zasielania pisomnýoh Iistín (vyplňuje sa leny pripade. akje má ako adresa účastnIka, resp. účastnikvyuživa P.0.BOX)
Priezvisko (Obchodně meno) / Meno / Titul:
IČO:
16 DPH:
Náklad. stredisko:
Ulica:
Sůplsně člslo:
Orientačně člsio:
Obec:
psč:
P.OSOX:
TelefónlMobil:
E-mail:
Poznámka:
Adresa uniestnenia koncového bodu siele služby zriaďovanej na základe tejto Zmiuw (vyplňuje sa len v pripade, akje má ako adresa trvalého pobytiYsldia účastnlka)
Ulica: Hlavná
Súplsně číslo: 1
Orientačně člslo:
Í
Obec: Lozorno
Psč: 90055
Bytčiposchodie:
/
Kontaktná osoba pro zriadenle služby: Luboš Tvrdoň
ČOP alebo Pasu:
Telefón)MoblI: 0905530623
• Adresa doručenia koncového zariadenia (KZ, USB modem, SIM kaita)
Ulice: Hiavná
Súplsně číslo:
Orientačně číslo:
I
Obec: Lozorno
psč:
Byt č., poschodie, n,~estnosť:
‚
‚
IC prevezme osoba: Luboš Tvrdoň
Čop alebo pasu:
Teiefónlmobii: 0905530623
-

Predmetom tejto ZiWuvy so nasledovné závazky zmluvnýoh strán:
a)
závazok Podniku zriadil pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špeoifikovanýoh v tejto Zmluve, ak je zriadenie technicky uskutočnitel‘ná v dohodnutom mieste umiestnenia
koncového bodu siete, a to v iehote 30 dnI odo dňa uzavretia lejte Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predženl tejto lehoty (dohoda o prediženf tejto lehoty nemusl byt
plsomná). Ak takáto zriadanie nie je technicky uskutočnitel‘né. láto Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Učastnlkovi.
b)
v prlpade. ak Sa zmiisvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v sůvisiosti s touto Zmiuvou dohodit na poskytnuti koncového zariadenia (daiej len J‘(Z“)
Učastnikovi do jeho užlvania voforme predaja, nájmu alebo bezpialného uživania, Podnikje povinnýposlqtnůl‘ Učastnikovi prlslušné KZza dohodnutých podmienok. Akdčjde kzániku
tejtoZmiuvyz dóvodu nemožnosti zriadenia pripojenia ksieti vzmysie plam. a), dójde zároveň aj kzániloj dohody zmiuvnýoh strán týkajúoej sa poskytniáia <Z Učastnlkovi a Llčastnik
jez tohle dčvodu povinný bezodkiadne vrátil Podniloj C, ak došlo kjeho prevzatiu.
o)
závezok Podniku poskytovat‘ Učastnlkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných vZmluve, a to od Rozhodného dňa, klorým je deň nadobudnutia úÖinnosti tejto Zmiuvy, ak nie je
v Cennlku aiebo Osobitnýoh podmienkach dohodnuté inak Akje však podmienkou posiqitovania prlslušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku podia písm. a) alebo odovzdanie
IC podia písm, b) alebo obidve teto podmianky, závezok Podniku poskytoval‘ prisiušnú službu vznikne až s účmnnosl‘ou ku dňu spinenia danej podmienky podia plsm, a) alebo b) alebo
splnenia cbidvooh týchto podmienok. ak nie jev Cenniku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté mnak.
d)
závazok Učastnlka piatif riadne a včas cenu za zriadenie a použlvanie pripojenia k sieli Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmiuvya dodržiavafoslatné svoje povinnosti
v sútade s touto Zmluvou, vrátanejej súčasti, ktoré tvoria Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnýoh siužieb Podniku, Všeobeoné podmienky pre poslwtovanie verejnýoh služieb
prostrednictvom mobilnej slete Podniku (ďalej len „Všeobecné podmienky), Osobitné podmienky pre posiqttovania služieb internetováho pristupu tvoriace prllohu Všeobeonýoh
podmtenok, pripadne ďaišie osobitné podmienky ‚‘ydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie siužieb poskytovaných na základe lejto Zmliwy (ďaiej len ‚Osobitné
podmienk~‘) a aktuáine platný Cennlk pre poskytovanie siužieb Podniku (ďalej Ian „Cennik‘).
~Zml~v!~au~tvára na dobu~neurčitú

D určitú (max, 6 mesiacov odo dňa zriadenia služby) od:

do:

___________________

• Zočtovacíe obdobie a frekvencla fakturácle
Zúčtovacie obdobie je jednomesačně. Trvanie zúčtovaoieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Pripadnú zmenu trvanía zúčtovaoieho obdobia Podnik
oznámi Učastnlkovi najmenej jeden mesiao vopred. Frekvencia fakturáciejejednomesačná.
Spósob fakturácie
D Elektronická faktúra vo formáte POP (EF PDF) sprlstupnená na intemetovej stránko Podniku * Q Papierová faktúra zaslelaná poštou
D Požadujem doručovanie FF FDF do e-mailu~ D Požadujem zasielanie odpisu FF FDF poštou Heslo k FF PDF(web): D Zákaznícky identifikátor D Login:
~E-maU pre doručovanie EF PDF:
E-mail pre notifikácie EF PDF:
* Účastnik podpisom tejto Zmitrvy potvrdzuje/udeľuje súhias na poskytovanie faktúry velektroniokej forme podia platných Všeobecných podmienoka Cennika a zároveň súhias S
poskytovanlm Eiektroniokej läktúry spristupnenlm na internelovej stránke Podniku. Učastnlk bene na vedomie. že Elektronická läktúra bude sjeho súhiasom doručovaná ako priioha e
maiiovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude ohránené heslom proti neoprávnenému pristupu k údajom. Učastnik podpisem tejto Zmit.wy potvrdzuje, že si je vedomý
zodpovednosti za ochranu údajov na eiektroniokej faktúre zasíeianej na nim určenú e-maiiovú adresu pred pristupom tretioh osčb. Podnik nezodpovedá za škody spĎsobené tjčastnlkovi
prlstupom neoprávnenýoh osób k údajom na eiektronickej faktůre ve formáte POP,
Odpis EF POP bude spoplatnený v zmysle Cennika,

• Zákaznicky identIfikátor (Bezpečnostný údaj PIN kódiPID kód)
Spósob doručenia:
O poštou O nesúhíaslm 5 aktivovanlm Zákaznlckeho identifikátora
Uzavretím tejto Zmluvy bude po súhíase, Podnikom Účastníkovi pridelený Zákaznicky identifikátor, ktorého použlvanie Sa riadi aktuáíne platnými Všeobecnými podmienkami. Zákaznicky
ideniifikátorjePlN kódaleboPlDkádakoprostriedokjednoznačnej identifikáciea autentifikáoieUčasinika, najme pd dialRovej komunikáciis Podnikom. Všetkytietoúdajetvoria Bezpečnostně
údajea bezohí‘adu nato, ktorý jeUčastnlkovi prideíený, majú rovnakúpovahu, Zmluvnéstranysazavazujútieto podmienkydodržiavaf, PridelenieZákazníckehoidentifikátoraje pre účastníka
bezplatné. Učastníkovi máše byť pridelený len jeden Zákaznicky identifikátor Učastník podpisom tejtoZmit~ potvrdzuje, že bude viazaný všetkými úkonmi vykonanými vovziiahu k Podniku
prostrednictvorn Zákazníckeho identifikáiora. Zákaznicky identifikátor bude Učastníkovi doručený poštou, Podnik Sa zavazuje pridelii‘ a do 14 pracovných dni odo dňa uzavretia tejto ZmkNy
doručit Učastníkovi do vlastných rúk ZákaznIcky identifikátor v zabezpečenej obálke. Podnik nezodpovedá Za Škody spásobené Učastníkovi prlstupom neoprávnených osčb k Zákaznlckemu
identifikátoru alebojeho zneužitím neoprávnenými osobami pri objednávaní zmene aíebovyužlvanr služieb Podniku prostrednlctvom Zákazníckeho identifikátora. Na zriadenie a v~‘jživanie
ktorejkofvek Zo služieb Podnikli objednaných alebo zmenených prostrednlctvom Zákaznlckeho identifikátora Sa vzt‘ahujú ustanovenia príslušnej zmluvy uzavretej medzi Podnikom a
Učastnikom týkajúcej Sa dane] služby.
Spósob zrladenla
služby Magenta
Office Internet
.

O zriadenie migráciou zo síužby Vysokorýchlostný
internet
ID služby (login):

Z Nové zriadenie

Technológia služby Magenta Office Internet Premium! Magenta Office Internet Standard

P Metalioká—ADSL.

o

:

~ Meiahoká—VDSL
O Optická (SPON,)
Program služby Magenta Office Internet Premium! Magenta Office Internet Standard
Magenta Cítíce Internet Premium I
O Magenta Office tnternet Premium 2

Z Magenta Office Internet Standard 1

D Magenta Office Internet Standard 2

D Magenta Office Internet Premium 3

J

D Magenta Office Internet Standard 3

D Magenta Office Internet Standard Mini
O Zvýšenie rýchlosti upstreamu (naS Mbit/s alebo IQ Mbit/s, podlä typu programu v zmysle Cennika, dostupné len pre Magenta Office Internet Premium 1 a Magenta Office Internet
Standardl na VDSL alebo SPON technoíógí)
D Dopinková služba Giga (v zmysie Cenníka, dostupné len pre Magenta Office ínternet Premium 2 a Magenta Office Internet Standard 2 na SPON technolágk)
• USB modem
O USB modem (len pre programy Magenta Office Internet Premium, cena: 0,98 €s DPH)
OSIM karta (len pre programy Magenta Office Internet Premium, cena: 0,04 €s DPH)
Koncově zanadenie Router! HAG vypožička
Z Router/HAS
Zniluvná pokuta za stratu, poškodenie alebo nevrátenIe Koncového zariadenia: Účasiníkje povinný v pripade straty alebo poškodenia Koncového zariadenia HAG. alebo nevrátenia,
atebo vrátenia poškodeného Koncového zariadenia HAG v stanovenej íehote Po ukončení ZmílNy, eíebo počas trvenía Zmíi.wy, na záídade výzvy Podnikli zaplatit‘ Podniku (jednorazovo)
Zmiuvnú pokutu 60.03 € (DPH Sa neuplatňuje). Podmieníw vrátenia Koncového zariadenia HAG sú uvedené v píatnom Cenniku alebo oh Podnik oznámi Učastníkovi vo výzve na vrátenie
Koncového zariadenia HAG,
Výpožlčka Koncového zariadenia: Doba trvania výpožičky neurčilá.
<Z bude doručené kuriérom, pripadne povereným pracovníkom Podniku.
Táto časl‘ označená ako „Výpožička Koncového zariadenia“ tvorí oscbitnú zmítNu o výpožičke <Z. ktorú Účastník a Podnik uzatvárajú v súvislosti so ZmítNou o poskylovani verejných
služiebnaslužbu Magenta Office Internet, ktorétvorlsúčast‘tejtolistiny(ďaíej len,.Zmluvaovýpožička“) anazmli.wnývzi‘eh Učastníka ePodnikusaupiatni len, akjevyplnený údaj ‚Router
/ HAG‘, Podnik se zavazuje prenechaI‘ Učastníkovi (vypožičiavateí‘ovi) do užívania vyšŠie uvedené <Z a Učastník Sa zavazuje užíval‘ KZ riadne a na dohodnutý účel, kterým je umožnií‘
‚‘yužívanie služby Magenta Office Internet spolu s dopInkovými službami podia Cennika. Výpožička <Z nieja súáast‘ou Služby poskytovanej na záífadeZmliwy o poskytovaní verejných
síužieb, Výpožička KZsa riadi Obohodnými podmienkami na predaj a nájom koncovýchzariadenl časil, Ill a IV, pričorn platí, že na Podnikakopožičiaveteí‘a savzi‘ahujúvšetkypráva
a povinnosti, ktoré savObchodných podmienkaoh pre preda) a nájom KZvzt‘ahujú na Podnik ako prenajfmatel‘e a na Učastníka ako vypožičiavatelä sa vzl‘ahujú všetky práva a povinností.
í4orésav Obchodných podmiankach pre predaj a nájom KZvzI‘ahu]ú na nájomcu (napr. časí‘ lil čI. 4.5.6 Obchodných podmienokpre predaj a nájom IC) svýnimkoutých ustanovení,
í4orých uplatnenie Je vzhí‘adom na platno právnu úpravu možné len na nájomnú zmiiwu a Cenníkom KZ, ktoré tvoria súčasI‘ Zmliny O výpožičke. V pripade Zániku Zniíuvy O výpožičkeje
Učastník povinný vrátil‘ Podnikli <Zv nepoškodenom stave spolu s prfsíušenstvom, a to najneskčr v lehote 10 dní odo dila zániku Zmiuvy O výpožičke; v prípade porušenia tejto povinnosti
je Učastník povinný uhradit Podniku zmltnnú pokutu twedenú v Cenníku IC, ak nie jev Zmluve O výpožičke uvedené inak.
Doba viazanosti
Doba viazanosti začlna píynút‘ododňa začatia poskytovania Služby, ak nie jev C,ennlku aíebo prísiušnom Cenovom výmere uvedené inak V prlpade porušenia Závazku Účastníka nepretržite
využívat‘ služby na základe tejto Zmluvy počas dohodnutej doby viazanosti se Učastník zavazuje uhradil‘ Podniku zmíuvnů pokutu pre prisíušnů službu a dobu viazanosti vypočltanú podIa
vzorca uvedeného nižšie.
O bez viazanosti
Z 24 mesiacov
D íná:
mesiaoov
Cena za poskytovanie služby
20 € bez DPH mesačne; 24 € s DPH mesačne
Pozn.: Hlavna 1, Obecný úrad
‘
Akciová cena za zriadenie služby s použitím samoinštalačněho balIčka
Cena bez DPH
Cena s DPH
Splablosfceny
~‘ednorazovo
.

trp inštalácie služby
Z Technikom
Notifikácia . informácia O zriadení služby Magenta Office Internet: O SMS na mobiiné číslo:

________

O E-mail na adresu:

1. ZAVAZOK VIAZANOSTI: Účastník Sa zavazuje, že Po dobu viazanosti v zmysle tejto Zmliwy (ďalej len ‚doba viazanosti“). korá so počíta od Rozhodného dila: (i) zotrvá v zmíutnom
vztahu s Podnikem vovzt‘ahu k Službe posiqtcvanej podIa tejtoZmíuvy, teda nevykoná žiadny úkon, kiorý by viedol k ukončeniu Zmli.wy a (ii) bude riadne a včas uhrádzat‘cenu za
poskytovano Službu (dale) len ‚závazek viazanosti“), pričom porušením závazku viazanosti je (i) výpoveď Zmluv)‘ Učastnlkom, ak výpovedná lehota alebo má osobitne dohodnutá íehoia
uplynie počas dojednanej dobyviazanosti (fl) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Učastníkom ani do 45 dní pojej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podnikli právo na odstúpenie
cd Zmkny (ďaíej len ‚porušenie závazku viazanosti“). Doba viazanosti plynie iba počas doby využívania Služby v zmysíe tejto Zmluvy, V pripade prerutenia poskytovania Služby Podniku
llaLáklade využítia práva Pudiilku pleluŠll‘Učablllíkuvi puskytuvaiiieSíužly vyplývajúueiiuz plísluČiiýuli piáviiyuli pwdpluovalebu Včeuljuuriýuli pudiriloriuk, uulolnutioíw piodí.žl a abdoble
.eadpuved‘ajijue skutooriéiriu bvanlu pieiušenía paskytovanla Služby í“odníku, kedy doba víazanosti neplynle.
2.ZMLUVNÁ POKUTA: Podnik a Účastník so dohodli, že porušením závazku viazenosli vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyůčtovanej zmíi.wnej pokuty. Zmiuvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušaíizovanů náhradu Škody spůscbenej Podniku v dósledku porušenie závazku viazanosti vzhí‘adom na benefit, ktorý Podnik
poskytol Učastníkovi na základe tejto Zmliny. Benefitcm se rozumie zleva ze Štandardného poplatku za zriadenie Služby, ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovým poplatkom za
zriadenie Služby podIa Cennika (rozhodujůce sú ceny bez viazanosti) a akciovým poplatkom za zriadenie Služby, ak bol Učastníkovi na základe tejto Zmluvy poskytnutý.

FV,SV,SK

Základem pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie závazku viazanosti jesuma 115,32,-j ktorá zohlädňuje Benefit poskytnutý Účastnlkovi podlä tejto Zrnluvy (alej len Základ prevýpočer),
Vyúčtovaná suma zmliunej pokuty bude vypočitaná podia nižšie iwedeného vzorce, ktorý v~jadruje denně kiesenie Zo Základu pra výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa
ukončenia Zmiuvy aiebo prerušenia poskytovanie Služieb v důsledku porušenie závazku viazanosti:
Vyúčtovaná suma zrnlnvnej pokuty

=

Základ pre výpočet ZP

—

(

celé dni uplynuté zdoby vlazanosti
celkový počet dnldoby vlazonosel * Základ pre výpočet

Zmluvná pokuta je splatná v iehote uvedena) na faktúre, dorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhredenim zrniiwnej pokuty zaniká dojednaný závazok viazanosti, preto Účastnik zmiiwnú
pokutu za porušenie Závazku viaZanosti zapIatr ba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadoval náhradu Škody spósobenej porušením závazku viazanosti, pre pripad ktorej bota dojednaná
a vyúčtovaná zmiuvná pokuta, ten vo výška presahujúcej sumu syúčtovanej zmliwnej pokuty.
Pravidlá poskytovania dohodnutej úrovne služby (SLA)
Dáno
Dnie
Garantovaně parametre SLA pre pevně pripojenie Služby Magenta Office Internet:
. Minimálna dostupnost služby: 99%
. Maximálne doba ne opravu pon~cty: 8 hodin počas pracovných dni
. Služba je poskytovaná Za mesačný poplatok podia Cennlka
Dopinkové služby
Pevná P adresa
Sekundárny DNe
Balíček lP Sec VPN
Balíček NAT & PAT
Baliček Priorita
Baliček Bezpečnosť
Konflgurácia KZ technikom
Magio Internet Security
VVN
Ině dopInkově služby

D zria d enie

Počet
p adrtes:
adresa
v cene
pre migrácie
Magenta Vysokorýchtostného
Office Internet Prémium)
D
ponechat
původně IP(lIP
adresy
(možně
len služby
v prípade
internetu I Magenta Office Internetu)

D zriadenie

Doména
P adresa:
Ge potrebné vyplsať špecifikáciu na konfiguráciu)
(je potrebně vypisat‘ špecifikáciu na konfiguráciu)
(je pob‘ebně vypísafšpecifikáciu na konfiguráciu)
(e potrebné vypisatšpecifikádu na konfiguráciu)

D zriadenie
D zriadenie
D zriadenie
D Zriadenie

D
D zriadenie
D zríadenie

e-mail pre doručenie aktivačného kódu Magio internet Security:
Názov VVN skupiny
(prosím ‚‘yplsať podmienky dopinkovej služby)

‘Služba Magenta Office Internet Zriadená samoinštaiáciou sa spoplatňuje od dátumu prvého použitia služby, najneskór však 5. kalendárny deň od zriadenia služby zo strany Podniku, o čem
má účastník možnost‘ byť informovaný prostredníctvom notifikácie.
Ostatně ustanovenia
Účastník čestne vyhlasuje, že jevlastníkom nehnuteFnosu, ne korej má byl‘ podia tejto Zmiu‘y vybudovaně prípojné telekomunikačně vedenie a umiastnený koncový bod siete služby, I
aíebo že má k predmetnej nehnuternosti užívacie právo z nájomného alebo mého právneho vztahu. Učastník ktorý má k nehnutei‘nosti užívacie právo z nájomného alebo mého právneho
vztahu Zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka ovybudovani prípojněho telekomunikačného vedenia umiestnenl koncového bodu siete služby a jeho dósiedkoch v pinem
rozsahu a má ktomu od vlastníka výslovný súhlas. Ak Učastník isviedol v tomto vyhlásaní nepravdivě alebo neúplné informácie alebo na Základe výzvy Podniku nepredioží vyhiásenie
vlastníka nehnutei‘nosti a v súvisiosti stým vzniíoie Podniku Škoda alebo dodatočně náklady. Učastník se zavazuje Podniku túto Škodu alebo dodatočné náklady uhradit‘, Vo vztahu k
predmetnej nehnutefnosti vystupuje účastník ako
Dvlestník
D nájp~~~_
Dínénehnutefiiosti,
_______
ZábeZpeka: Učastník sa zavazuje poskytnút‘ Podniku zábezpeku zapletením finančnej čiastky vovýška
€‚ za účeiom zabezpečenia a prlpadnej úhrady pohl‘adávok Podniku voči
Učastníkovi. Učastník sa zavazuje uhradit‘ Zábazpeku do šiestiph pracovných dní odo dfla uzetvorenia zmítwy, inakzmliwa uplynutím tejto lehoty Zanikna. Ustanovenie predchádzajúcaj
vely sa neuplatní poklaí‘ má byt‘zrniuva uzatvorená nazákiade Učastnlkom predloženej telefonickej alabo elektronickej objednávky. V prípade, ak Učastntkprejaví Záujem uzatvorit‘ZmiLNu
prediožím telefonickej alebo elektronickaj objednávky, lehota na úhradu zábezpeky je desat‘ pracovnýoh dni odo dňa realizácie teiefonickaj aiebo eiektronickej objednávky služby
Učastníkom. V prípada, ak Učastník v tejto lehota neuhradí zábezpeku a súčasne nedoručí Podniku ním podplsané zmtiwné dokumenty má se Zato, že Učastník odmietol návrh Podniku
uzatvorit‘ zmiuvu. V pripade, ak Učastník v tejto lehota zmluvu uzatvorii avšak nebole doručená spať Podniku alebo nebola v tejto lahote uhradená zábezpeka má Sa za to, že takáto
zmiuva zanikla uplynutim desiateho praoovného dňa odo dňa predložania tel. aiebo eiektronickej objednávky. V pripade zániku zmlswy z důvodu, že zábezpeke nebole uhradená riadne
Vyhlásenie Účastníka atebojehozástupcu: Vyhlasujem, že son se oboznámi s obsahem tejtoZmiuvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami aCenníkom,
ktoré Sa ako neoddeliteíné súčasti tejto Zmitrvy zavazujem dodržiavat‘, Svojlm podpisom potvrdzujem (i) prevZatie Všeobecných podmianok, Osobitných podmienok, Cennika a Cenového
výmeru podia príslušnej akcie, (ii) že si závazne objednávam vtajtoZmllNa špecifikované Služby, (iii) že sa zavazujem riedne avčas plnit‘všetl$‘ povinnosti vypiývajúce Z tejtoZmliwy,
dodatkov kZmluve, Všeobecných podmienok Osobitných podmianok, Cennika, najma riadne a včas platit canu za zriadeniea poskytovanie Služby. Vyhlasujem, žesom bol oboznámený
Podnikom, že aktuáine informácie o platných cenách za Služby je možné získat‘ v aktuáinom Cenníku dostupnom na ‚‘Aw,.telekom.sk alabo inaj intemetovej stránka Podniku, ktorá ju
v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku
Túto Zmíuvu je možně menit‘ niektorým zo spósobov dojednaných v tejto Zmliwe, Cenniku, Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach, Táto Zmiuva nadobúda platnost‘
a účinnost dňom jej podpísaniazmltwnými stranami,
Podnik a Účastník Sa dohodli na určeni důvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak že tieto důvody sú obsahem časti Všeobecných podmienok pra poskytovanie verejných
služieb Podnikli, upravujúcaj Zmenu Zrnluvy.
______
V pripade ak účastník vypovia alebo cdstúpi od tajto Zmliny prado dňom technického zriadenia služby alebo svojím konanim aiebo nečinnost‘ou zmarí zriadenie zmliwne dohodnutej
služby zavazuje sa zaplatit Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadaním služby vo výŠke 100€ (DPH Sa neuplatňuje).
________
Zmluvné strany se dohodli, že v prípada zmeny sadzby dane z pridanaj hodnotyje Podnik oprávnený ktorúkolVak z konečných cien služiab Podniku upravit‘tak, že kzákladu dane (cene
bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanaj hodnoty alduálnu v čase vzniku daňcvaj povinnosti Podniku.
V pripade, ak záloha služby Magenta Office Internet Premium nebude pripojená ku Koncovému zariadaniu počas celej doby posiqtcvania služby. Podnik nezodpovedá ze riadne
posj~ytpy~Qjasluž~yNlagentaOftioa Internet Premium. Vtak~j~p,gpadeUčastnIk rae jj~právnený,p~dat‘ raklamáďiuzdůvodu nefunkčnosti stužby Magenta Oftica Internet Pren~un~
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDA,JOV: Podniksa zavazuje spracúvat‘ osobně údaje výlučne na účely, na ktoré bali získána, V prípadezmany účelu spracovania osobných údajovsi na
túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácil a používaní csobných_údajov možno nájst‘ na vnwtalekom.slo‘csobna-udaje.
Pokaľje táto Zmiuva uzatvorená medzi Podnikom a Účastnikom, ktorého je možné považovat‘ za spotrabitefa podia zákona č. 10812000 Z,z. O cchrene spotrebitefa pri podomovom
predaji a zásielkovcm predaji (daiej len 200S“) a poklaľ bole táto Zmiuva uzatvorená spčsobcm uvedeným v ~5 ZoOS, je Učastnlk oprávnený pisomne odstúpit‘ ad tejto Zmlueyv lehote
7 praoovných dni odo dfla:
a)
uzavretia tajto Zmiwy, akjejej predmatorn výlučne posiwtovanie Služby (tj. súčasne 5 toutoZmluvou nebola uzat‘vorená aj zmiiwa o nájme <2);
b)
prevzatia KZ, poskytnutého do užlvania Učastnikovi, pokiat společna a súčasna 5 uzavrelím tejto Zmiu‘.y uzatvoril Učastník zmtuvu a nájme 1<2, Za súčasné uzatvoranie
zmkrvy a nájme KZ se považuje aj pripad, kaď sú ustanovenia upravujúca nájom (užívania) 1<2 obsahom tajte Zmius~‘.
Odstúpania od Zmiwy podlä predchádzajúcaho odseku musí byl‘ ve vyŠšie uvedenaj lehota odoslané na adresu Podniku.
Odstúpením odZmiu‘.ysa Zmluva zrušuje ad počiatku, pričom Účastnlkja povinný na vlastné náklady, najnaskůrv lehota 10 dni odo dňa zánikuZmiu‘~y vrátit Podniku akěkolVek hnutei‘né
ved, karé mu boll odovzdané v súvislosti 5 pinením tejtoZmluvy. Podnikje povinný najnaskůrv lehota IS dnI odo dňa doručenia odstúpenia ad Zmlu“yvrátit‘ Učastnlkovi všetky finančně
ako aj vacné pinania, karé ad naho obdržal v súvisiosti 5 pinanim tejto Zmluvy (ďaiaj Ian „Fmnančné pinanie“),
Ak bola v čase odo dňa uzatvorenia Zmi‘.wy do času odstúpania ad nej za strany Učastníka v lehota 7 praoovných dni odo dňa uvadaného v písm. a) alebo b) tajte časti Zmiu‘y, Služba
zriadená, má Podnik nárok na úhradu sumy zodpovedajúcej cane za pristušný typ zriadenia Služby iwadanaj v Cenniku, korá predstavuja hodnotu paflažnaj náhrady poskytnutej podia
Š458 Občianskeho zákonníka za zriadania Služby (ďaiaj Ian ‚Paňažná náhrada za zriadenie Služby“).
Zmluvné strany se ďalaj dohodh, že poklaf sú splnané podmienky na vzájomný zápočet pohíadávok je možné započltat‘ pohfadávku Učastníka na Finančné pinenie proti pohi‘adávke
Podniku na Paňažnú náhradu ze zriadenie Služby,
Ustanovania tejto časti Zmluvy nastrácajú_platnost‘ ani po zániku Zmitwy z důvodu včasného odstúpenia ze strany Účastníka.
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