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Zmluva o poskytovaní verejných služieb Informicle o zmluve:

TP 990586860e
c......,

100006300~1 1000063001
KOd IUII/I'u Kbd .......

uzavrela podfa zákona č 351/2011 Z Z. o elektronických komurukäclach medZI podo k.om Slovak Telel,;om. a s. Bajkalska 28. 817 62 BralIslava, ICO: 35763
469 IC DPH· SK2020273893. zapisaným li obchodnom registri vedenom pn Okresnom sUde Bratislava I. oddiel' Sa, vloIka tIslo: 2081.8 (dalej len "PodOI'"~) íl
Útastnikom (dalej len "Zmluval.

tradaler vyplnI llačenym plsmom Iba svetlé času. resp "rl!1kOln vyznačl požadovanu volbu (po~lar n e su udaje predvyplnené)

• - pov.nny udaj. prosim nezabudMe vyplnot

•• Udaj odporútany pre vyplneOle z dOvodu spra..-neho konta..lovan íl II buduenostl

lútntnlk
Priezvisko, meno, titul (alebo obChodné meno): Obec Halll~

Typ Pravn osoba alebo podn,l..alef ---
ICO 00316091 'It' DPH- -
Zapisany II Obchodnom regisin Oddiel V1ol:~.a tislo----

t9~ ~lal,č_ TpSC 96511
-- -

Ulica MJefU DodaCIa potia Hah~-- - 4- - ----
SúpIsné číslo jOnentatné čislo ~ , Poscho<hc Miestnost Č

I"Kontaktný telef6n ---i"E-mall -- "Fax

~tJtutárnyorgán

Pnezvisko. meno, Iltul (alebo obchodné meno) Obecný urad- ~100P

!PSC

""KontaHny telefoo -

~
---- --

Ul"", ··Mobll 0907858440

Adresa umiestnenia koncového bodu siete služby zriaďovanejna základe tejto Zmluvy

POpIS' Obecný urad •

Ulica Mieru Obec Halič ~985" IDodaCIa poMa Halič
.

Suplsné čislo Qllentač,-.é číslo 66 ~oschodle IMleslnosr Č

Osoba opravnená na prevzatIe Obccrlý urad • ~C"IO OP - ---- --
1""Kontaktný telefón - "'Mobll 0907858440

Adresát· adresa zasl.lania plsomnych lIatIn
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno) Obecny úrad

- -
ICO 00316091 IC DPH Cislo OP

-~ - - Tpsc 9áš1,
- -

Ulica Mieru Obec Ha'Ič ~aclapotta Ilahč

IPoschodIe
-

SUplSné Člsk) Onenlačné č:lslo 68166 Miestnost Č

Predmet Zmluvy

Predmetom leJto Zmluvy su naslcclovné zá"azky zm1u....nych slrán
a) záväzok Podniku zriadil pnpojen'e k sleli Podn ku v rozsahu podmlCnof; l.poorlkovanych V tejlO Zmluve. al< te wadenJe lechnicky uskuločn terné v
dohodnutom mIeste umiestnenIa koncového bodu Siete, a to vlehole 30 dnI odo dt'la Uza ... reotl<\ tCJlo Zmluvy, čll\ sa l/"I'lluvné strany nedohodnú na predlženllcjlo
lehoty (dohoda o preoiženf tejto lehotl nemusi bit pisomná) Ak ta"'eto znadenie nie je t\!GhnlCJoy ~skuločnlterne, lato Zmluva zaniká dr'lom doručenia oznámenIa-
PodnIku o lejto skutočnosu ÚčastnikovI

b) v pripade. ak sa zmluvné strany v leJto Zmlu\'e a'ebo v osobitnom dokumenie I;zavrt'lom v SÚ\'ISlostl s loulo Zrnlu"ou dohodil na pos ylnuli koncovtho
zanaderua (dalej len "KZ"') Účaslnikovl do Jeho uli\'anl,) "'o forme predaja naimu alebo belplatného uiivanla Podni .. Je po-..mný pos"ytnut ÚčastnikovIpríslušné
KZ za dohodnutých podmIenok Ak dOjde k z<1M;U lejlO Zmluvy z dÔVodu nemolno'ilt znadenla P' poj4!nJa k s'euv zmysle p;sm al, dO,de zárover'l al k zániku
dohody zmluvných strán lýkaJuceJ sa poskytnuha KZ ÚčaslnikovI a Úustn k)e z tohto dOvodu povInny bezodidadne vrát.1 PodnJlou KZ, ak dotto k jeho prevzat u

'cJ zavazQi<. Podniku poskytoval Učaslnil..ovislužby v rozsahu podm enok tJolednanych ~ Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia Uč,"nosll tejto Zmluvy. ak nJe te \'
Cenniku alebo Osob'lnych podmienkach dohodnuté mak Al.. te vh, podmienkou po~k)'tovan13prislul.neJ Služby znadenie pnpojenid k Sieti Podn ku podra pism
al alebo odovzdaniC KZ podra plsm b) alcbo obtd ...e tlelo podrn~n;:y záva."()Í( Podniku posl..ylOol3t p(sltJ~nú službu vzn'''-ne až s IXinnostOl.> ktJ dr'lu splnenIa
danej podmienky podra p.sm a) alebo b) alebo splnen.a obidvoch tfChto podmienok, ok noe)e v Cennil<u alebo Osob tllyetl podmlcnkach dohodnuté I(lak
dl z:'vazok Účastnikaplatil nadno a včas cenu za znademe apouživanle pnPD!d'1W k s etl Podnl;,U a za slulbl poskytované na ztlkJade teJlo Zl'llu...y a
dodf1Javal oSlatné svote poY.nnoSlJ" súlade s touto Zmluvou, vroll.1nc jflJ sútast; Io.I00e I~Of.a V~eobecné podm~lo.y pro rOsk.,toV3nlC vercJnych slu.f:.eb
prostredníctvom pevnej slote Spoločnosti SlQval( Telekom a s (ďdle! len "V5eobecnó podmlcnIo.Y), Osobllné podmfCn~,ypre poskytoJante hlasových slu.f:lCb
lVonacc polohu Vlcobecnych podm~~, pfipadne dal~.e osob,lllé podmlenl<y \'ydané Pcxtmlo.OOl a upravuJUcc poamlenl<y pre P'>skitovan,e stU/leb
poSkytovaných na základe tr!to Zmluvy (ďalej lcr. "Osobitné podmlcnký) a a"-lu.1lne p'atný C('r,nlK pre poskytovan,e slu.f.leb Podn,ku (d'a'Cjlen ~Ccnník-)

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitÚ',

Zúčtovacieobdobie a frekvencia fakturácie

ZUčtovacleobdob.e Je jednomesaené !rvanie zllttovac,eho obdobia Je od prvého do poslcdncho dr'la I..alendárneho mesIaca Pripadnú zmenu trvania
zučlovaClehoobdobia PodnIk oznámi Utaslníkovi najmenej JP.den l1l(!s'ac \iopred
frekvencJa faklurácle )Cdnomesačná

Kobjednávke č
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Tp· Biznis Slovensko· Pou!lvanle

Doručovaniefaktúr

Elektronická faktúra vo formáte (EF PDF)spristupnená na Internetovej stránke Podniku

Pobdujem dorueovlnle EF PDF do e·mallu: obe<:G!obechalic.sk

učastn~1tpodPISom tejto Lmluvy po1VtdzuJeiUOeruJfl suhlas na poskytovanie faktúry v elektreruckej forme pocIra platnych Vieobecných podmtenok a cennika 8
zároYe" súhlas s posky1ovanlm Elektronickej faktúry spristupnenIm na Internetovej strénke Podnj~u

Účastnik berte na vedomIe. te Elekltontdu1l faktúra bude S.tehO súhlasom dOl'1Jtovaná ako priloha é-mallOVej správy vo formáte PDF a Jej otvorenie nebude
chránené heslom proti neoprivnenému prfstupu k Udapm Účastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdZUje. le SI te vedomy zodpovednosti za OChranu UdajOV na
elektrontckej fakture zasielanej na nim urtenú e-maIlovú adresu pred prlSIUpom ltetlch osOb PodnIk nezodpovedä za ikody spOsobené účaslnlkovl prfslupom
neoprävnených OSOb k údaJOm na etektronlCkej faktúre vo formáte PDF ••• OdpiS EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cenn/ka

Doba viazanosti

Doba ViazanoSti ~na pJ)'nUt odo dfla začalJa poskytovania Slulby, ak nie je v CennIku alebo prislu!nom Cenovom výmere uvedené Inak V pripade porulen18
závazku Účastnfkaneprelltrte vyu1ivat slulby na základe tejto Zmluvy počaS dohodnutej doby vl3Zanosb sa ÚčastníkzavazuJe uhradiť Podniku zmluvnú pokutu
pre príslu~nú slulbu a dobu Vlazanostl vo vj!ke pocITa podrruenok z"efejnenych Podnikom v Cenníku alebo podra podmienok v prislu!nom Cenovom výmere. ak
sú UčastnfKoviposkytované slulby na základe te)1O zmluvy za zvýhOdnených podm.enok podra prisluinej akoe

Akcia

Podlllk sa zavazu,e poskytovať slulby ÚčastnikovIza zyYhodnenYch podmienok podra typu akae vyznaeene] v tejto časti, za podmrenok zverejnených Podnikom
pre poskytovanie da.nej akCIe v prfsluinom Cenovom výmere. ktorý !Vori súčas!' lejto Zmluvy Podmrenky dane] akae su zároveň blt1ite ipeClfikovane " tastl
teJtO ZmluvyOZ~ ako "Podmienky akCIe"

TP - Prllvnlcki osoby a podnlkateUa

IPremena ISDN BRA s Maglo TV na TP s Maglo TV s ponechaním čisla

ITe1ef6nne ~slo 0414392637
IParamelte produktu Typ ln!taláae zmena na TP1 z ISDN

Koncové zanadenie • TP telefónny prislrOI

Kateg6na Irnky Biznis Slovensko US
DOvod akuváoe prlstupunmky bez popi - B Mesto aB akCK)vé znadenie

Speclälne programy· BiZniS Slovensko BIznIS Mobil

TP Biznis· Zravl na BiznIs Mobil· zľava 3 mes. zadarmo

Telef6nne črslo 0474392637

TP Biznis· lrava na Biznis Mobil· zľava na 27139 mesiacov - viazanosť 24/36 mes.

Telefónne člslo 0474392637
Parametre produktu Volacf program TP BIzniS Slovensko

Trvante zravy v mes 27/39 27

TP - Biznis Mobil

Telefónne člslo 0474392637 -
TP Biznis· Zľava na mesačný pauUI na 15127139 mesiacov· vlazanost' 12124/36 mes.

~neelslo 0474392637

Parametre produklu Valacl program TP BIZnIS Slovensko

Viazanost 12124136 mesiacov 24 mesIacov

Trvanie zfavy v mes 15127139 27

Informácia o mo1nostl zverej"ovania údajov v zozname účastnikova informačnej službe:

lladam o ZVEREJNENIE základného rozsahu UdaJOV v zozname Učastnlkova Informaetlej slutbe

Účastníkverejne) telefónnej slutby má právo zapIsai sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak Je vydávaný Podnikom) a Informačnej slulby Podniku a
~a spr1stupnerue svOJICh údaJOV poskytovaterom Informačných slubeb o telef6nnych člstach alebo telefónnych zoznamov, a IO v rozsahu telef6nne číslo podelem
Utastnlkovl na základe Zmluvy o poskytovani verejných slu1Jeb. adresa umIestnema koncového bodu verejnej telefónnej stutby a meno. pnel"lsko v pripade

I fyz»CkeJ osoby· nepodntkatera, alebo obchodné meno v prfpade fyzickej osoby· podnlk8teTa alebo právnICkej osoby, pneom beto údaje !Vona tzv základný
rouah UdaJOV pre UeeJY zverejnerua v zozname lttastnlkov a informačnej slutbe Účaslnik,ktorj je fyzICkou osobou podntkaterom alebo prévnlCkou osobou je
zárove'" oprávnený po!ladaťspolu so základným rozsahOm údaJOv aJ o zverejnenIe kateg6ne )ednel vybranej ekonomICkej ČInnosU Účastníka v zozname a
Informačnej slulbe Podntku V pripade osobitnej dohody s Podnikom mO.1u byt v zozname a U1form8ČtleJ slulbe Podnlku zverejnené aj daJ!1e údaje určene

Účaslnlkomnad ramec tzv zákiadného rozsahu podra predcMdzaJUceI vety ak su relevantné na Včely telefooneho zoznamu V pr/pade lladosti o zve~nle
UdaJOV zároYefI UČ8slník bene na vedorrue a suhlasl s podmienkami zverejnenia uvedenými v prlsluineJ čaSti V~eobecnýchpodmtenDk. upravuJUcej podmienky
zverejflovarua úda,ov UčastnikOv v telefónnom zozname ar Informačných slutbikh

Rezervo"a", telefónne člslo 0474392637

Uvedené telefónne člslo bude podelené v zá"lSlosu od techmckych mo1nostl Podntku

Zriadenim prístupu TP1 zmenou z ISDN prfstupu pOvodná Zmluva o pnpoJenl vzťahUjúce sa na ISDN pristup zanrká a nahrádza sa touto zmluvou o pripOjeni na
vereJnu telefónnu slutbu Zámkom pOvodnej zmluvy o pnPOlenl Učastnik stráca nárok na vyullLe vAeU<.ých benefilov. ktoré vyullval na pOvodnej ISDN prfpojke V
prfpade, ak sa pn znadenl telefónnej pripoJky TP1 zmenou z ISDN prfstupu vzrahuje na pO"odnu ISDN prlpojku závazok ÚČ3slnfka dodr1aťzmluvnu dobu
vl8zanosli. klorä v čase zmeny e!te plynIe zmluvná pokuta za poru!ente doby ytazanostl na pOvodnom ISDN pristupe sa neuplatnf a ocastnfK sa podpisom tejto
zmluvy zav3zuJe vyu1ívať verejnú telefoonu slulbu "O zvolenom volacom programe alebo "O vo!acom programe s "yU/m mesaetlým poplatkom po dobu
zostávaJUceJ časti zá"azku doby viazanosti "zfahujUcej sa k pOvodnému ISDN priSIUpu. ak nfe Je zmluvne dohodnutá dlh!la doba viazanosti.
V pripade. le ÚČ3slnik poru~i závazok doby viazanosti alebo zmluva o pripojeni zanikne z iných dOvodov na strane Očaslnlka. účastnfk sa zavazuje zaplatrt'
Podniku zmluvnú pokutu podra podmIenok prlslu!ného CV, ktorým bol viazany na pôvodnom ISDN prístupe (netýka sa pripadu, ak je zmluvne dohodnutá dlMia
doba viazanosti)

Kobjednáll1<ee l-11ECS?Y
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Ostalné uslanovenla

Spracúvanie osobných údajov Podmk bude použivat údaje o Út3stnlkoll za pod,n1enok uvedenych vo Všeobecných podmienkach a 'ti prfslu!ných prévnych
predpIsoch Rozsah. účel a podmienky spracúvania údaJov o ÚčastnikovI sú bllŽ:!le !pcof!l,..ované vo Vseobecnych pOdmienkach (tast Zhromaidovanlo a
poullvanle InformácII o Úe<lstnlkoch) V pnpadoch. kde m6to Účastní" zamedzIl aby sa Jeho údaje používali na určllé účOly. Účaslnlk mOte h.edykolVek Podniku
oznam,t, že SI nežela Iakélo použi'tlame.teho úda,ov Ak Je podmienkou spracuvanla udsto... účaslnlka udel~n'e suhlasu, nlÓte Účasmik tak.ýto súhlas
ked)'kol'vek ocI ... oIal, v pripade že ho udeli Účas tni k móže Podniku kedykoNek požlad.u o Inform3clu. ako sa.teho údaje použlvajú Viac mform~ctl o po:Jlivanl
udaJOv možno n.iJsť na wwwlelekom sk alebo Internetovej stránke Podnikli ... torá JU v buOUcnosl, nahradi

PokračovaniedOkumentu na d'al!e, strano

KobJ"dnav!<eč ,·,1ECSPY
K zmluve Č • 9905868608 Strar,a 3 l 6



Podmienky akcie

Akaové ceny pre právnICké osoby a fyzické osoby - podmkaterov za vyutlvame telefónnej prípojky TP1 s aklJvovaným volacfm programom BizniS Aktív. Biznis
Slovensko, Biznis Uni SO. Biznis Unl1 SO, Biznis Premium a pre právnické osoby. fyz.ické osoby· podnIkaterov a tyzlcké osoby· nepodnikalerov za využivanIe
ISDN BRA pr/stupu s aktivovaným votacim programom BizniS ISDN Um 100, Biznis ISDN Uni 200 za nasledovných podmienok a s nasledovnými benefitmL

A)poskytnutle akciovej mesaeneJ ceny za poutlvame
telefónnej prlpojky TP' vo volacom programe Biznis AkbV. Biznis Slovensko, Biznis Uni SO. Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA prfstupu vo volacom programe
Biznis ISDN UnI 100, Blzms ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre vyutlvanie vybraného volacieho programu počas 12 mesiacov (dalej len Mdoba
viazanosti"), vo vý!;ke podra Tabuľky e 1.
Volaci program. Cena platna počas 1S mesIacov (bez DPH)/mesiac: Cena platna počas 15 mesiacov (s DPH)/meslac; Splatnosť

Biznis AklJV, 15,95 EUR, 19.14 EUR. vopred
BizniS Slovensko; 22,95 EUR; 27,54 EUR; vopred
BiznIS Uni SO; 13,95 EUR, 16,74 EUR, vopred
Biznis Uni 150; 21,95 EUR; 26,34 EUR, vopred
BlzOls ISDN Uni 100; 23,95 EUR, 28,74 EUR, vopred
Biznis ISDN Uni 200, 27,95 EUR. 33,54 EUR, vopred
Tabuľka e, 1

B)poskytnutle akcKlvej mesač.nej ceny za pou!lvanle
telefónnej prlpo)ky TP1 vo volacom programe Biznis Akbv, BizniS Slovensko, BIznIS Uni 50. BIzOIs Um 150, BizniS Premium alebo ISDN BRA prlSlupu vo
volacom programe Biznis ISDN Uni 100. Biznis ISDN Um 200 so zmluvnou dobou vIazanosti pre vyutlvanle vybraného volacieho programu počas 24 mesiacov
(dalej len "doba viazanost1M), vo vý!;ke podra Tabuľky e 2
Volaci program. Cena platná počas 27 mesiacov (bez DPH)/mesiac. Cena platná počas 27 mesIacov (s DPH)/meSlac; SpIatnosi
Biznis Akbv; 13.95 EUR, 16,74 EUR. vopred
Biznis Slovensko, 20,95 EUR; 25.14 EUR: vopred
Biznis Uni 50; 11.95 EUR: 14,34 EUR: vopred
Biznis Un1150, 19,95 EUR, 23,94 EUR: vopred
BiZnis ISDN Uni 100; 20.95 EUR: 25.14 EUR, vopred
BiznIS ISDN Uni 200; 25.95 EUR; 31,14 EUR. vopred
Biznis PremIum; 39,98 EUR. 47,98 EUR, vopred
Tabut1(a e 2

C)poskytnutie akCIOveJ mesačnej ceny za pou1:lvanle
telefOnnej prípojky TP1 vo volacom programe Biznis AklJv, BizOIs Slovensko, Biznis Uni 50, BlzOlS Uni 150, BiznIs Premium alebo ISDN BRA prístupu vo
volacom programe BIznis ISDN Uni 100, BIznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre využivanie vybraného volaciehO programu počas 36 mesiacov
(dalej len Mdoba vIazanostn. vo vý!ke podra Tabut1(y č. 3
VaIaci program. Cena platná pot.as 39 mesiacov (bez DPH)/meslac: Cena platná počas 39 mesiacov (s OPH)/meslac, Splatnosť
BIznis AklJv. 13,95 EUR, 16,74 EUR; vopred
BIZnis Slovensko, 20,95 EUR, 25.14 EUR; vopred
Biznis Um 50; 11.95 EUR. 14.34 EUR; vopred
Biznis Uni 150, 19,95 EUR: 23,94 EUR; vopred
Biznis ISDN Uni 100: 20.95 EUR; 25,14 EUR, vopred
Biznis ISDN Um 200, 25.95 EUR, 31,14 EUR, vopred
Biznis Premium; 39,98 EUR; 47,98 EUR; vopred
Tabul'ka e3

D)poskytnutie dvojnásobného počtu vorných mlnut V rámci volacieho programu a súčasne akciovej mesaeneJ ceny za poutivanle
telefónnej prlpojky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni SO, Biznis UnI 150 alebo ISDN BRA priSlupu vo volacom programe BIznis ISDN Um 200
so zmluvnou dobou viazanosti vyutlvania vybraného volaCIeho programu počas 24 mesiacov (dale/len Mdoba viazanosti"), vo výäke podra Tabul'ky e 4
Vol program; AkCIOvý počet vor min, Smery volani zahmuté vo vorných mm, Cena platná počas 27 mes (bez DPH)lmes, Cena platná počas 27 me5 (5
OPH)lmes, Splatnosťvopred

Biznis Aktlv, 200; miestne. medzIm . VolP (06x), volania na 096x, medz," volanIa O. a 1 tanfné pásmo, 15.99 EUR, 19,19 EUR; vopred
BIZniS UnI 50; 100, miestne, medzim ,VoIP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR. medzln volania O a 1 tarifné pásmo; 14.89 EUR. 17,87 EUR. vopred
BiZnis Uni 150; 300; miestne, medzIm., VolP (06x), volanta na 096x, mobilné volania SR, medzin, volanta O, a 1 tanfné pasmo; 23,99 EUR. 28,79 EUR. vopred
BIZniS ISDN Uni 200; 400; miestne, medzIm. VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR. medzin volania O a 1. tanfné pasmo, 32,99 EUR, 39.59 EUR.
Tabuľkae4

E)poskytnube dvojnásobného počtu verných minút v ramd volaCIeho programu a súčasne akcloveJ mesaenej ceny za použfvanle
telefónnej prlpoJky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni 50. BiznIS Un1150 alebo ISDN BRA prlslupu vo volacom programe Btznls ISDN Uni 200
so zmluvnou dobOu vIazanosti vyutlvania vybraného volacieho programu počas 36 mesiacov (dalej len Mdoba vIazanosti"). vo vý!ke podra Tabul'ky e 5:
Vol program, AkCIOvý počet vor mIn" Smery voIani zahmuté vo vorných min, Cena platná počas 39 mes (bez DPH)lmes, Cena platna počas 29 me,. (s
DPH)/mes, Splatnosťvopred
Biznis AktIv. 200; mIestne, medZJm.. VolP (06x), volania na 096x, medzInvolanIa O a 1. tanfné pasmo; 15.99 EUR; 19,19 EUR. vopred
Biznis Uni 50, 100, miestne, medzim, VolP (06x), volania na 096lt, mobIlné volania SR, medzln volania O a 1 tarifné pasmo, 14.89 EUR. 17.87 EUR, vopred
Biznis Uni 150, 300; miestne. medzim" VolP (06x). volania na 096x, mobilné volania SR, medZln volanIa °a 1 tanfné pásmo: 23,99 EUR. 28.79 EUR, vopred
Bizms ISDN Um 200, 400, mIestne, medzim. VolP (06x), volania na 096lt, mobilné volania SR, medzln volania O. a 1 tanfné pasmo: 32,99 EUR. 39,59 EUR.
Tabul'ka čS

F)Ballk BIZOIs Mobil poskytovaný pocas obdobia 27 alebo 39 meSIacov, prvé 3 meSIace bezplatne a patas zvy!ných 24 alebo 36 mesiacov za mesaený poplatok
1,66 EUR bez DPH 11,99 EUR s DPH. ktorého obsahom nie su žIadne vofné minúty, ale poskytovanie akciovej ceny vo vý!ke 0,0600 EUR bez DPH I 0,0720
EUR s DPH za minútu za automaticky uskutočnené volania do verejnýCh mobilných sieti národnýCh operátorov po dobu 27 alebo 39 mesIacov odo dfla
znadenia

G)Baliček medzmárodných volanl BizniS zahraniČie poskytovaný počas 27 alebo 39 mesiacov
Balieek; Pocet varných minul/mesiac, Cena (bez DPH)' mesiac, Cena (s DPH)lmesiac
BiznIS zahraniele. 1000 min do zahranieia, 3,99 EUR: 4,79 EUR
Tabul'ka e 6
AkCiové ceny pocIra bodov A), BJ, C), O), E), F) alebo G) budu poskytnuté pri splneni nasledujúdch podmienok
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1 Ak zauJemca alebo ueastnlk poŽIada o Ich aktIVácIu v obdobi počas ÚČinnostI tohlo cenového vvmeru

2 Podmienkou posky1nUUa akCIOveJ mesatneJ ceny podfa bodov A), O) alebo C) za poulivanle telerónnej prlpoJky TP1 alebo ISDN BRA prístupu JO, te utastnik
poda
a)návrh Zmluvy o poskytovani vereJnvch sJužieb na poskytovanIe verejn jlelclOOOOI slulby (dale, aj ako 'VTS") vo volacom programe O'ZnlS Mhv BIznis
Slovensko, BtznlS Uni 50. BiznIS Un. 150. BizniS tSDN Uni 100, Olzn,s ISDN Um 200 alebo [lIznis Pfemlum.
b)alebo ntlvrh Dodatku k Zmluve o poskytovani verej"ych sluÍleb na poskytovame VTS vo volaeo," programe BiznIS AktiV, BIznis Slovensko, Blznil Uni 50
(lIZOIS Uni 150. Olznis ISDN Um 100. Btznls ISDN Uni 200 alebo B,ZniS Prcmlllm.
ktorým sa Utastnlk zmluvne zaviate vyutl'lat VTS po dobu 12 alebo 2.4 meliacov odo dt'la Zl ladenia (nové TP1 alebo ISDN BRA prJslupy) alebo 12. 24 alebo 36
mesIacov Odo dfla OOnnosl.l DOdatku k Zmluve o poskytolIani verf.!JnVCh slulleb (existUjÚce TP1 alebo ISDN BRA pristupy)

13 Podn'llenkou poskytnulla dVOjnasobneho poetu vol'nVch minút v rarTlCl volacieho progr"lInu a sl.časne akooveJ mesačnej ceny podľa bodu O) alebo E) za
pou1:ivanle lelefónneJ pripoJky TP' alebo ISDN BRA pristupu ./C- že Učastnik podá

Ia)navrh Zmluvy o poskytovani verejných slUŽieb na poskytovanIe VTS 110 volacom programe Btzľlls Aktlv BIZnIS UnI 50, BIZnIS Um 150 aiebo Btzn,s ISDN Uni
200.
b)alebo návrh Oodatitu k Zmluve o posky1ovanl verejných slut,eb na poskytovanoe VTS \IO volac.om programe BizniS A1o.t,v Bll.nl$ UN 50, BIzniS Uni 150 alebo
BIznIS ISDN UIll 200
ktorým sa Utastnlk zmluvne zavl3.Že vyu1ival VTS po dobu 24 meS13COV Odo dr'll'llrladenla (oo... e TP1 alebo ISDN BRA PflStupy) alebo 2.4 alebo Je mesl3COv
odo dt'la oonnostl Dodatku k Zmluve (eltlstuJúce TPl alebo ISDN BRA Pfllll.Jpy)

4 BenefIt akCIOVeJ mesačnel ceny za pou1: ....an'e lek!l6nnell=tiPQjlcy TP1 alebo ISDN BRA prístupu bude up1atner'lý ucasln 11.0'0'1 formou zrallY z fakturovanej sumy
za použlVaM! telefónnej priPOlky TP1 alebo ISDN BRA pristupu v jednom z uvedonich Voldclch programov potas 15. 27 ak..'bo 39 meilClCOV Odo dl\a znadema
telefónnej pripo,ky TP1 alebo ISDN BRA pnstupu alebO útlnnostl Dodalku ~ lmkl.e o poskytovani vereJ'lych sJuL18b PO uplynuli tejto doby bude cena za
poutivaľlle votaoeho programu utlOVana podľa a..tuálne platného Cel'\nt1o.a V pr;l=<I'Je al( UČ8stnilc počas trvania zmluvnej doby v.aZ3l'lOstl zmeni pOvodný volací
program na program, vyUlm mesatnvm poplal~om zisl(a akoovu cenu mesatocno pop dlil.u za poub"..an,e telefonne/ pripoJlo.y TP l a~bo ISDN BRA pristupu
pocHa podmienoi< nového volaCIeho pfogramu podľa Tabutky č 1 Tabo,ky t: 2 Taburky č 3 Taburl<.Y č 4 alebo Tabur1<., čSlohlo cenového vymeru, pnčom
mu zoslihta zachOvaná pOvodna doba poslcylovanta beneli1,v a pO"Odná doba v..'.::anm,,·

5 Bane"1 dVOjnasObného počtu vo/"nvch mlnut v r3rT1Cl 1I00atteho programiI bude uplatnenI utasln,kovl formou zravy z fakturovanej sum, za hovorné vo
vybranom volacom programe pot.as 27 a'ebo 39 mesiacov odo dt'l<l znaden.a telel;nnej pt"lpoJky TP' alebo ISDN BRA pristupu alebo dt'la oclOnosll OodaJku k
Zmluve o poskytovani vereJnvch slUŽieb Po uplynuli telto doby bude počet vofných mmul \i rárTlCl volaCIeho programu uplatllovaný podra aktuálne platného
Cennika Ak Uéastnik počas trvanIa zmluvnej dOby viazanosti zmenI pOvodný '0'013<:1 pfogram na program s vy!!im mesačnýmpoplatkom. bude mu uplatnenv
dvoJnasObnv počel m,nut podfa podmienok nového volaCIeho programu podra fabuO\y č 4 alebo Tabu",y e 5 V pripada, že ma utastnik na Jednom mieste
poskytovania slu!by (Adresat) vIac telefónnych priPDfOI< TPl alebo ISDN RRA prisIl pov (t J '/I:'tcp.ro IOOlck) s rOl,lnakym volacim programom. mOže $1 aktlVovat
volac/ program s bene/ltom podľa tonlO cenového vvmcru Icn pre vil,;!1o.y heto hnky súčasne

6 Utastnik nemote počas doby viazanosti požiadal' o zmenu bcnefilov (napr pokiar vyu1:11 banelit podfa bodu AJ. nem01:e počas doby vlazaOO6ti požiadať o
zmenu na beneflt pocHa bodu O).

7 Balik BIZnis MobIl me Je motné kombinoval' s akCiovýmI podmienkamI podľa bodov O) a E) tohlo cenového výmeru (dvojnásobný počet l,Iofných minut v rámci
volaCIeho programu a súčasne akciová mesačná cena) O akllváciu Ballka AlZ/lis Mobil môže uč.8slnik požradal' len v momente podallia návrhu Zmluvy o
poskytovani verejných slUžIeb alebo DOdatku k Zmluve o poskytovani verejných slutlcb pocHa podmienok tohlo cenového výmeru Ku kaldej telefónnej prlpejke
TP1 alebo ISDN BRA pristupu Je motnos! akhvoval' jeden BaUk Ul101S Mobil Učastnlk môta Balik BizniS Mobil kedykoľ\lek petas zmluvnej dOby vIazanosU
zrUšIl'. jeho op310vná akuvácla podfa podmienok tohto cenového vymeoru dak me Je tno!na PO uplynuli doby 27 alebo 39 mesiacov odo dl\a akhvácle bude
mesačný poplatok za poullvanle Oallka Bll.nls Mobil účtovaný pocHa pl;)ln~ho Cennika AkCiová cena volanl vo výii<e 0,06 EUR bez OPHlO,on EUR s DPH za
mmútu na automahcky uskutočnené volania do vereJnvch mobl1nych SISU narodnvch opcreUorov platí po dobu 27 alebo 39 mesiacov odo dfla aktiváCIe

8 BaUtek BlzOls zahranIČie obsahu,e vofné minuty pre automallt.ky uskutočnenémedZinárodné volanIa do pellných a mool1nvch s,etl krajin Taufného pasma Oa
1 Na baUtek 8,zOls zahranibe sa uplatňujC zásada kOH:ktného využi~'aOla služby maxImaine 1000 minul pre automaticky uskutočnellémedZInárodné vOlania do
pevných a mobIlných sieti krajin TanfnéhO pásma Oa 1 Z~ mes·ac Pfi prekft'lČeni hranICC 1000 mlnut.::a mesIac budú medzmárodné volaOla do pevnvch a
mobilných sieti krajin Tanf~ho pasma Oa , spoplatnené pooľa ~kluálne Plltnill'l() CennIka O a~tovacJu bal:ka BIznis zahranIčIe za podmlenoll: pocHa 10010
cenového vymeru m6.že Ueastnlk požIadal len v momente podama n.hrhu ZmJuvy alebo Dodal"u k ZmJulle podla podmlCnok tohlo cenového vymeru Ku ka.tdel
lelef6nneJ ptlpoJke TP, je možnost aktivoval' Jeden baliic: BIZniS zahraničie

9 Balitek BizniS zahrarutle bude Útastnfkovi posky1ovanv po dobu 27 meSI3CQV odo dfla zriadenia TP1 s volac1m programom BIlniS Premium alebo po dobu 2J
alebo 39 meSI8GOV od účmnostl Dodatku k Zmlll"e, klorym eXIstUjÚCi Utastn'k VTS prosttedn!chrom TP1 pobadalo aklJváou programu BiznIS PremIum s
Baiíčkom BIzniS zahranlČlC Ueastnik mOže Baliček BIZt\'s zahranibe kedY"Mek patas doby po5kytovan1a Zru~lt, opátovná akth'acl3 balitka BIzniS zahranlČ~ za
podmienok podľa tohto cetlO'tfého vymeru n~ Je možn,} Po uplynuli doby 27 a:ebo 39 mcs aeov odo dt'la aktIvaCie balička BIznIS zahranIČie bode balIček B,znIS
zahranlČ>e zruiený

10 Pn telefonICkoma~ eleklromc.kom objednani slUŽieb, definovanych v lomlo cenovom vymere, má LJtastnik narOfi: na akCIOvé ceny a podmlenk.y v pripade
ak telefonlCku alebo eleklJonlCku objednávku uskutočni počas ÚČonnť1stl tohto cenového, ~mcru (určujUci je dalum pnjaha teleforllckel alebo elekttoolClo;eJ
objednány) a zarovel"l doruči podpisané zmluvné dokumenty Jl4J Centrum slutlCb zJl<azntIo;om. resp na predajné mleSIO najneskOr do troch týl:dhov od
ukonéel\la akCIe (urču/ÚCI JE! dálum prijaLa návfhov zmtuvnvch do"'umenlov)
Ak SI Uéastnrk telefonICky alebo elektronICky objedná služby definované v tomto Cenovom "vmere počas doby Jeho ÚČinnosti, ale podPlSané zmluvné dokumenty
nedoručí na Centrum slUŽieb zákaznikom resp na predainé mtesto do troch tyla ..xt ukonCema akCIe. nevznika mu náro~ na pooukané alloové ceny shJ!leb
uvedené v lomto cenovom výmere

11 Utastnik strAca nárok na využívame teiefónneJ pripojIlY TP1 alebo ISDN BRA priSIUpu 1a akCIOvé ceny alebo akCIOVých podmienok v zmYl18tohlo cenového
\ty-meru. ak pot.as doby Viazanosti dOJde k nasledovnvm pnpadom
a)zmene vOlaoeho programu na žIadosI' Ueastnika
b)prcchodu z telefónnel pripoJky TP1 na ISDN BRA pri stup alebo naopak
c)zmene v osobe uéastnika z právnICkej osOby na 'yzlcku osobu - spotreb teľa pri voiac/ch programoch k telefónnej prípo!ke TP1
Zmlullnä pokuta pri prechode z tolefónneJ prlpojky TP1 na ISDN BHA prislup alebO naopak podľa plsm b) a pri zmene v osobe útastnika .:: pravOIckeJ osoby na
'yzleku osobu pn volacich programoch k leleló"OCj pripoJke rpl podľa plsm c) sa neuplatni
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12 Na akCIOvé ceny za poutivanie telefónnej pripojky TPl alebo ISDN BRA pristupu v zmysle tohto cenového vymeru nemá nárok lJtastnlk. ktorému plynIe doba
viazanosti na využívame VTS na základe Iného cenového výmeN (5 výnimkou tých OCastnikov . ktorf maJú menej ako 3 kalendárne mesiace pred uplynutim
pOvodne] doby viazanosti pocIfa IMhO cenového výmeru) Účastnik. ktorému ptyme doba v,azanosll na základe cenového výmeN, ktor'Ym bOOi definovaná
akCIOVá cena za znadenle, preloženie, prerruestnenle telef6nnej pripoJky TPl alebo ISDN BRA pnstupu alebo znaden~ Iok8JneJ prenosltefnostl č/sla pri prelo1enl
telefónnej ptipOjky TPl alebo ISDN BRA prislUpU. rnO!e VYUŽIť akCIOVé ceny za pou!ivarue telefoonel pripojky TPl alebo ISDN BRA prístupu pocIra tohto
cenového výmeru Účasmfk. ktorému ptyrue zmluvná viazanosi na základe cenového výmeru. ktorým bCMa definovaná akoovi cena koncového teJefooneho
zanadeOIa (okrem akaovej ceny GPS MIO Moov 200 CEU) mote 'i)'lI!rt benefity podra tohto cenov'ho vymeN

13.Akoové ceny za používante ISDN BRA príSlUpu v zmysle tohto cenového vymeru motu VYUtJt al tyzldc.é osoby - nepodn,kaleha

104 Ak UČ8stnik v)'Ubl akCIOVé benefity v zmysle lohto cenového výmeru. zavazu}e sa nepretrtJte vyu!ivat VTS prostrednlcrvom TP1 alebo ISDN BRA prlstupu so
zvoleným vo!acim programom počas dohodnutej doby vIaZanosIl, v tejto sUvlslos1l sa zavAzuje najma neuskutočnil !Jadny taký úkon. ktorý by smeroval k
ukoneenlu Zmluvy pred uptynutim dohodnutej doby viazanosti a zárovefl nedOPUStil sa takého konania na základe klOl'ého by vzniklo právo PodOlku ukonbt
Zmluvu pred uplynutím dohodnut81 doby vlazanosb V pripade, te Účastnfk pot\J~1 závazok nepretftlte vyu!lvat' VTS vo zvolenom votrtefnom volacom programe
počas 12, 24 alebo 36·mesatnet doby vlazanosb. a to najma. ale melen ij-m, te
a)uskutočnltaký úkon, ktorý by smeroval k ukončenIU Zmluvy pred uplynut1m doby viazanosti alebo
b)po!lada o prechod na volacl program s m!!im mesatnym poplatkom ako vollterný volaci program pOvodne znadený na základe Zmluvy alebo Dodatku a takýto
program mu bude po dohode s Podnikom aktivovaný alebo
c)svojim konanim, resp. opomenutim spOsobI d6vod, pre klorY je Podmk oprávnený od Zmluvy odstúplt alebo ju vypovedat,
je Podnik oprávnený vyUčtovar účastnlkovizmluvnú pokutu v závislosti od volaCIeho programu vo vý!ke podra Taburky č 7

VoIacI program, Zmluvná pokuta v prlpade PQru!ema podmienok pocIra bodu A) (DPH sa neuplatr'luJe),
BizniS Akw, BlZJllS Uni SO, 8lZJllS Uni 150, Biznis Slovensko, Blzms ISDN Uni 100, BlZms ISDN Uni 200 100,00 EUR

VoIad program. Zmluvná pokuta v prípade pot\J~ema podmienok podra bodu B). C) O) alebo E) (DPH sa neupLat!luJe)
Btznls AktIV. BIZniS Ut\lSO, BIZllIS Uni 150. BlZms Slovensko. BlZlllS ISDN Un. 100, BlZms ISDN Uni 200 150.00 EUR

VoiacI program. Zmluvná pokuta (DPH sa neuplatfluje)
BtznlS Premwm; 0.Q1 EUR
Tabunta č 7

Cenový vYmer č 4350812013 nadobUda platnosf a Učlnnost dflom 1 jUla 2013 a Jeho UčJnnost konči dr\a 31 okt6bra 2013 (vrátane) Utastnik zärovefl sVOllm
podpisom potvrdzUJe te súhlasi S podmlenkalTW uvedenými v prfsluSnom Cenovom výmere

-

Miesto

Dátum

~. I

)-

KobJedn.lvlteč 1·11ECSPY
Kzmluve č. 9905868608

. ';';

Miesto

Dátum akceptácie návrh,.

Meno pracovnlka__ I

KOd obchodného miesia Z0026

Meno predaJCu: Pu!kárová Adriana

Dátum prevzatia- 5 e 2J\3

Te' t'slo, I \

SIrana 6z 6


