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Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Kód objednávky: 1.11563253650
Kód účastnika: 1000582300
Kód adresáta: 1000582303

Kód tlaciva: 841

uzauretá v zmysfe zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických )(omunikáciách (ďalej len .^mluua" alebo .^mluva o baiiku
PODNIK >

I
I

Obchodnémeno: Slovak Telekom, a.s. 1

Sjdto/adresa; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zapísaný: Obchodný regíster Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka éislo 2081/B I

>

!ČO: 35763469 JDIC: 2020273893 1 ÍC pre DPH: SK2020273893
Zastúpený: Sifvia Haburaj K6d predajcu: ] TelesalesVSE Rep_38117 Kód tlačiva: 841
(rfalej len "Podnik") a

.ÚČASTNÍK - PRÄVNICKÁ OSOBA/FYZICKA OSOBA-PODNIKATEĽ
<

Obchodné meno / Domov dôchodcov, Obchodnä 73/984, 04424 Poproé *

1Sidlo podnikania:
Register, cislo zápjsu
podnikateFa:
E-mail: ddpoproc@gmail.com Telefón: 0554668698
fčo: 31269371 DIC: !C pre DPH:

ŕ

(<talej jen "ÚéastnUŕ'
ŠTATUTÁRNY ORGÁN / 2ÄKONNÝ ZÄSTUPCA / SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: - Domov Dôchodcov
Ulica: Súpisné Slslo: Orientacné čislo:
Obec: PSC:
Tetefón: IC.OP/Pasu: L-
ADRESÁT - adresa zasielania písomných listfn
Trtul/Meno/Priezvisko: Domov dôchodcov
Adresazasielania: Obchodná 73/984, 04424 Poproč
Spôsob fakturäcie: Elektronická faktúra voformáte PDF (EP PDF) spristupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovanie EF PDF dq e-majlu ddpoproc@grnail.com

TABUĽKA č. 1
BALÍK 1P -AKCIA: INT s> DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktívácia

Náaov sluíby: lUtogio Intemet
Čisjp zmluvy: 2030248163 Adresa umiestnenia: Obchodna 73/984, 04424 Poproé
Idetrtifikácia pristupu: 000708043S
Typjinppjenía: Metalická technológia
Prpgram služby: Maglo Internet L - ADSL ftktivácia

Pevná IP adresa mesačne 1

NáZOV PlatnosTceny Cena s DPH Splatnosr
Balik Magio Intemet L Akcuvé cena platná poias 1. - 30. meslaca 15,00   mesaône/vopred
ZáMad pre vypocetZP-Balik Zmluvná pokuta za porušenie záväzku viazanostj 180,00   jednorazovo*
Na polcíky oznaéené * sa neuplatňuje DPH

^^^Í!^^a^^'^^Í^^ ^ľ^^fi^/^"Í*^^ÍÍ^^^Jií?^^^!^Í^iíl^l^^^^^l^^lŕ^^^t^ ^^^n/^S ^>^iíi1^^ ^fyi^^ ^l^^^^^a^^Í^i^a^^ľil!S^L^^^^il^^^^!^t^^^^^^?spósobu zriadenia (ďalej len Jmluva") alebo k uzavretiu osobitnébo Dodatku kZmluve o poskytovani verejných služieb, ak sa SIužba nen-ä na základe tejto zmluvy Účastnrkovi zriadit
(rfalej len "Dodatok"). PodmienkyBalÍkasanaposkyteavanietejtojedncillivejSlužbyvzmysletejtozmluvyneuplatnia.

2) Úcastnikmá närokna poskytovanie Slidbyvzmysletejtozmluvyvozvolenomprogramevzmysletaburkyc 1 za ateiovéoeny podfa tabulky č. 1 atoodo dna zriadenia Služby (ak sa
Služba zriarfuje) alebo odo dňa uzavretia Ďodatku (ak už úcastnik Sluíbu využíva na základe existujúcej Zmluvy) vzmysle tejto zmluvy. až do uplynutia 30. mesiaca odotohto dria. Po
upfynutiSO. mesiaca bude Úcastnlkovi poskytovanyzvolenýProgramSlužbyzacenubezviazanostlpodraplalnéhoCennIKa. Deň. ktorýje rozhodujúc; prezacatíe poskytnvaniaSlužbyje
Rozhodným dňom.\

3) Elektronictó faktúra bude zároveň doručovaná ako priloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chréneró heslom proti neoprávnenému pristupu k údajom. Očastnlk
patvrdzuje, že si jevedomy zodpovedností za ochranu údajov na elelctronickej faktúre zasielanej na nim urcenú e-maitovú adresu pred prishipom tretich osôb.

4) ZÚCTOVACIE OBDOBIE je jednomesačné. Trvanie zúctovacieho obdobia Je od prvého do posledného dňakalendámeho mesiaca. P7lpadnúzmenutwaniazúct6vacieho obdobiä PodnÍk
oznámi Úcastnikoui najmenejjeden mesiac vopred. Ffekvencia fakturäcie je jednomesačnä.

Stužba lirternet:

1) PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET

2) Podnik a Úcastnik uzatvárajú vo vzťahu k tejto Službe Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovanl verejných skjíieb pre sluíbu idenťfikovanú v tabulte c. 1 ako ako identifíkáda pristupu
(ďafej len "Zmluva") meni a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve o baliku. Ostatné ustanovenia ZTiluvy, ktoré nie sú touto Zmluvou o baliku datknuté zosíávajil
v platnosti bez zmeny.

3) PODMIENKY AKCIE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET

a) Úcastnikmä prévojedenkrätbezplatns pocasprvých 6mesiacovodzaéatia poskytouaniaSlužbyna prechod na nlžäi program služby. Inakjetento prechod spoplatneny poplalkom
9,96 Eur s DPH. Pre urcenie nizsieho Programu služby, Je rozhodujúce poradie urcené v nasledujúcom pismene tohto bodu. Zmena Programu služby v zmysle tahto pism, nemä
vplyv na plynutie doby viazanost).

t>) Pfe stanovenie vyssieho programu služby je urcujiice nastedovné poradie, pricom pismeno a) oznaéuje najnižsi progra-n a písmeno c) najvyšsl program: a) Magio Internet M .
ADSL/^togiolntemetM-yDSLA/iagIolntemetM-Optík, b) Magio Interntí L- ADSUMagio InternetL- VDSĽMagio Internet L-Optik, c) Mag'o InternetXL-ADSL/Magio Internet
XL - VDSL/Magio Internet XL - Optik.
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4) ZÄVAZOK VIA2ANOSTI: Úcastnik sa zaväzuje, že poéas doby viazanosti v tabutky c. 1 (dfalej )en "doba viazanosti"), ktorä sa počita od Rozhodného dňa: (Í) zotrvav zmluvnom vzfahu s
Podnikom vo vzťahu ku kaädej Službe poskytouanej podFa tejto Zmluvy o baliku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorji' by viedol k ukončeniu jednotlivej Zmluvy a (ii) bude riadne a vcas
ubrádzať cenu za poskytawané Služby (ďalej len "závázok viazanosti^, pricom pofusenimzáväzku viazanostije (i)výpoveď Zmluvy Úcastnlkom akvýpovedná lehota alebo iná osobitne
dohodnutá tehota uplynie pocas dojednanej doby viazanosti, (ii) ziadosf o prenesenie telefónneho cisla k inému podníku poskytujúoemu služby elektronickych komjnikäcii, akv dôsledku

5^^^:i^^SIÄ^Ä^^S. SS^m^^^ ^^ ť
zmysle tejto Zmluvy o teliku V pripade prerusenia poskytovania Služieb Podniku na záktede vyuzitía práva Podniku prerusiť Ucastníkovi poskytowanie Služieb vyplývajúceho z Dfislušných
privnych'predpjsov alebo Väeo'becných podmienok.sa doba viazaností automafiAy predíži a obdobie zodpovedajúce skutocnému trvaniu premsenia poskytovania S-užieb Podniku. kedy
doba viazanostt neplynie. i>

5) ZMLUVNÄ POKUTA (2P):
a) Podnik a Úéastník sa dohodli, žs pomšenim záväzku viazanosti vznikne Podnittu voci Úcastnikovi právo na zaplatenie vyúctovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okram

sankcncj a prevencnej funkcie predstavuje aj pausalizovanú náhradu ŕkody spôsobcnej Podniku v dôslsdku poruSenia zaväzku viazanosti vzhfadom na ben^frty, ktoré Podr^ik
poskytol' Úcastnikoví na zätóade tejto Zrrtuvy o haiíku. Benefitmi sa nKumie súčet vsetkych zliav zo standardných poplattov za znadenie a poskytovanie Služby (vráta^
Doptntových služieb) podfa Cennite (rozhodujúce sú ceny bez víazanosti) zfava z ceny KZ, ktorä predďavuje rozdie] medzi rtrakciovou aakciovou kupnou cenou, ak boio
Účastnikovi na základe tejto Zmiuvy o baliku poskytnuté. BenefityposkytnutÉÚcastnikcvinazákladetejtoZmluvyobalÍkusú uvedenév tabufke č. 1 a v casti "podmienky ateie pre
poskytovanie služby", pripadne v Äkciovom cenníku, Základom pre výpočet zrriuvnej pokuty za porusenie záväzku vjazanosti kazdej jednollivej Služby, ktorä zohfadŕuje Benefíty
poskytnuté Účastniko^i podra tejto Zmluvy o baliku. je súéet základu pre vŕpotet zmluvnej pokuty uo vzfahu kSlužbe a tých KZ, ktoré boli Účastnikovi poskirtnuté výlucne vo
vzťahuktejtoSlužbeatovovýäteuvedenejvtaburkeč. 1 (ďalej len "Základ pre výpočeť).

t b) Vyúctovaná suma zmluvnej pokuty bude vifrocitaná podra nižsie uvetteného vzorca Uorý vyjadruje denné ktesanie zo Základu pre vypočet poŕas plynutia cioby viazanosti aždo
dna ukoncena Zmluvy alebo prerusenia poskytovania Služieb v dôsledku porusenia záväzku viazanosti:
Vyúctovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpocet ZP - (celé dni uplynuté z doby viazaností/celkoivý poée-t dn: doby viazanosti * Základ pre výpocet zmluvnej pokuty)

c) Zmluvnä pokuta je splatná v lehote uvedenej nafaktúre, ktorouje Učastnitovivyuctovaná. Uhradenim zmluvnej pokuty zaniká dojednanýzáväzokviazanosíi vovzťahu ktej Službe
alebo Službám, ku ktorým bola zmluvnä pokuta uhradená, preto Úcastnikzmluvnú pokutu za poruéenie záväzku v'iazanosä zaplati iba jedenkrát. Podnikje opravneny požadovať
nähradu skody spósobenej porušenim záväzku víazanosti, pre pripad ktorej bola dojednaná a vyúétovaná zmluvná pofeuta, len vo výšto presahujúcej sumu vyúctova"ej zmluvnej
pokuty.

r v

ZÄVEREČNÉ USTANOVENIA
6) SPRACÚVANIE OSOSNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude použivať údaje o Úcastníkwi za podmenok uvedených vo Vseobecných podmienkach a prisluänych právnych predpisoch. Rozsah,

účel a podmienky spracúvania údajov o Úcastnikovi sú blizšte specifikovane vo yäeobecnych podmienkach (6ssť Zhromazďovanie a použiyanie informácii o Úcastnikoch). V pnpadoch,
kde može Úŕasthík zamedziť aby sa jeho údaje použiyali na urcŕte úcely, Účastnik môže kedykofvek Podniku oznánif, ze si neželá tatcéto použí\fanie jeho údajov. Ak je podmientou
spracúvania údajov Úéastnika udelenie súhlasu, može Úéastnlk takýtn sáhlas kedykoívek odvoiaf. y pfipade, ze ho udeH. Úsastnik môže Podnik tedykoIVekpožiadafo infofmaciu, ako sa
jeho údajŕ používajú. Viac informácii o použivani údajov mozno nájsľ na www.telekom.ak alebo na intemetovej stränke Podniku. ktoräju v budúcností nahradi

7) Ak Účastník pred dňom technckého zriadenia svojim honanim atebo neôinnosťou zmari zriadenie zmluvne dohodnutej Sluzby zaväzuj& sa zaplatiť Podniku náklady uzniknuté v súvislostí
so zriadenimSlužby vo výste 100 Eur (DPH sa neuplatriuje).

8) Zmluvné strany sa dohodli. že v pripade zmeny aadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktoräkofvek z konecných cien služieb Podniku uprauif tak, že k záktadu dane (cene
bez DPH) uplatni sadzbu dans z pridanej hodnoty aktuálnu v case vzniku daftcvej povinnosti Podniku.

9) Zmluva sa uzah/ára na dobu neurcitú. Zmluvu je mozné menť niektorym zo spôsobov dohodnutých v tejto zmluve, Cenniku, Vseobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkacn.
Táto zmliMa nadobúda platnosť a úännosť dňom jej podpisania zmtuvnými stranami.

10) Vyhlasujem.žesomsaoboznámilsobsahomtejtoZmiuvyobalíku, akoaj soVseobecnŕmi podmienkami pfe poskytovanie verejných služieb prostrednictvom pevnej siete Podniku (ďalej
len "Vseobecné podmlenky^, Osobitnými pocirmenkami pre poskytovanie siužiebTelevizÍe, Osobitnýmj podmienkami pre poskytovanis služieb Intemetovéňo pristupu aleboOsobitnými
podmienkami pre poskyíovanie Hlaswých služieb vzávisbsti od toho, ktoré Služby sú na základe tejto Zmluvy obalíku Úŕastníkovi poskytované, fr/oriace prilohu Všeobecnych
podrnienpk pripadneďalsiBosobitnépúdmienkVYydanéPodnlkomauprayujúcepodmienl^preppskytovaniesluztebposkytoiyanýcli na zaklade t^to Zmluvyo balil<u (cTatejlen ,0sobitné
podmienky")' a'Cennikom "pre poskytovanie služlftb Podniku. vrátane Akcioróho cennllca (ďatej ten .CenniK') ktore sa ako neoddelitetné súcasti tBjto_2mluvy o balíku zaväzujem
dodržiavat'. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzafe Vseobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cennika, (ii) že si zäväzne objednävam v tejto Zmluve o balíku äpecifikouané
Sluíby, (iii) ze sa zaväzujem riadne avéas plniťvsetky povinnostivyplývajúceztejto Zmluvy o balíku. Vyhlasujem, že som bol oboznámeny Podnikom, že aktuálne informarie o platných
cenäch za Služby je mozné ziskať v aktuálnom Cennlku dastupnam na www.telekom.sk alebo if*ej iritemetovej stránka Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradi a na predajných miestach
Podniku.

11-) PokiarjetätoZmluva o balikuuzafaorená medzi Podnikom aúcastníkom, ktorehoje možné považovaf za spotFebŕtBfa podía zákona č. 102/2014Z.zoochranespotrebiterapri predfiji
tovaru alebo poskytovani služieb na zäklade zmluvy uzavretej na diafku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádztových priestorw predávajúceho (ďalej len ZoOS^Japokiar bola taito
Zmluva o batiicu uzat/orená spĎsobomuvedenymvZoOSijeÚcasbiiicopfávngnypisomneodstúpiťodtejtoZmluvyobalikuvlehote Udníododňa (I) uzavretiatejtoZmluvyobaliku, ak
je jej predmetom výlučne poskytovanie Služieb vrámci Ballka (ii) prevzatia KZ poskytnutého do uživania ÚčastnÍkovi pokiaf spolocne a súcasne s uzavretim tejto Zmluvy oballku
'uzahoril Úéastnik z'mluvu o nájŕne KZ alebo kúpnu zrriuvu ku KZ: Za súcasné uzatvorenie zmluvy o nájme alebo kúpe KZ sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom atebo
kúpu KZ obsahomtejto Zmluvy o baiiku, Odstúpenim od Zmluvy o baliku sa Zmluva o baliku zruSuje ako celok vratanejaj jednoti'Mých castí ktorými sú Zmfuyy alebo Dodatky a to od
pociatku, pričom Úcastnik je pm'mnÝ na viastné náklady najneskér ulehote 14 dní odo dna zániku Zmluvy o baliku vráäť Podníku akékoľvek hnutefné veci, ktore mu bo!i odoyzdane
vsúvislostis plnenimtejtoZmluvy o baliku. Podnikje povinny najneskôrv tehote14dni odo dňa dorucenia odstúpenia od Zmluvyo baliku vrätiťúéastníkovt väetkyfinaróné akoaj vecné
plnenia, ktoré od neho obdržal v súyislosti s plnenlm tejto Zmiuvy o baliku,

i2) ^cartní,kpodp!^mt^o.?m!UYy.Bbal^u5úhlas5.0?a^^_pasl^ya^ía.slu.^.^pl[edu^ly^utí.mjeh^"aodtíúpeni?"14d^
zriadenim poslednej Služby, akje nielrtorá zo Sluäeb zriaďovaná, ak nieje dohodnuté inak. Podnjk má prävo na uhradu sumy umemej ŕozsahu posKytoiutého plnenia do
momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nie je dotknuté právo úcastníka odstúpiť v tehote 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s touto Zmluvou o baliku odovzdal
Účastníkovi aj informáciu vanysts§32aOS.

 '??A?.o,,..,...,.....,,,,...,....á,..^,^.^VŽiiine.dňa 29.09.2014 v

-fc^QLs DOMOVDÔCHODWPúf^^."
T- ul. Obchodná 73> <

044 24 P^sf* ^>
Siova^ Teletofn a.s.ätofna.s. 1 ^

,s. v zasttípeni Firma / mano pffežvísŕó zäKazniKa

^'?fi?!mRSa% w Domov dôchodcov.*

.I
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