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Zmluva o poskytovaní verejných služieb Informácie o zmluve:

. TP 9905898641
Ci,1o ZrnIUO,Y

100006300~1 1000063001
Kod l.bsllll~ Kbd""'.

uzavretá podfa Zi1kona t 351/2011 Z z. o elektronických komunikáciách medzI podnikom Slovak Telekom, a S., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. ICO; 35 783
469, IC DPH- SK2020273893. zaprsaným v obchOdnom registri vedenom pri Okresnom súde I3rauslava l, oddIel Sa, vložka tislo: 20811B (dalej len "POdnik~) a
Út3slnlkom (dalej len "Zmluva'").

lladatef vyplni tlatenym plsmom Iba svetlé east!. resp kritikom vyznačl DOl.adovanu volbu (~Iar nie su Udaje predvyplnené)

• - povinny udaj. prosim. nezabudnite vyplnil

.. údaj Odporutaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti-
Účastnik

PriozvlskO, meno, titul (alebo obchodné mono): Oboc Hallč
- ---

Typ Právn. osoba alebO podnlkater

ICO 00316091 I'C 0"'_'_ -
Zaplsaný v Obchodnom reglstn Oddiel Vložka čislo

- - - .__ .

Ulica Mieru Obec Ha,hč PSC 98511 Dodacra pošta Halič

---
Súpisné tislo Oncntačnéčlslo G6 Poschodie Miestnosťe
"Kontaklný telef6n - "~ax "E-mail

Statutárny orgán

PnezvIsko, meno, titul (alebo obchodné meno) Obecný urad - ICisloOP I"Kontaktný telefón: --

Ulica Obec" psC I"Mobil 0907858440

Adresa umiestnenia koncového bodu siete slulby zriild'ovanej na ziklade tejto Zmluvy

POpIS ObeCný úrad

IUlica MIeru I - psC 98511 DodaCia pošla Halič
.

Oboc· Halcč

-- --_. -
SúpIsné člslo Orientačné člslo 66 Poschodie Miestnost' Č

Osoba oprávnená na prevzaIJe Obecny úrad - -t~ISIOOP - -- -----
"Kontaklný telefon -- "MoM 0907858440

Adresat· adresa zasielania plsomnych listin

PriezvIsko. meno. Illul (alebo obchodné meno) Obecný úrad· - -
ICO 00316091 IC: DPH Cislo OP

---
Ulica Mieru Obec- Halič PSC 98511 DodaCia potita Halič

Suptsné člslo Orrenlačné čislo 66/66 Poschodie Mleslnost Č

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné lavazky zmluvných slrán
a) závazok PodOlku znadll' pripojenie k Sieti Podniku v rozsahu podmienok špoclflkovaných v tejto Zmluve, ak jC zrradeOle technicky uskutoČfutcrnév
dohodnutom mIeste umiestnenia koncového bodu Siete, a to v lehote JO dni odo d·ia uzavretia tejlo Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu na pred[ženi teJlo
tehoty (dohoda o predlženJ lejlo leholy nemusi byt pisomná) Ak takéto znadenie nie Je lechnicky uskutočmterne, láto Zmluva zaniká dňom doručenia oznamenia-
Podniku o tejto skutočnosti Účaslnlkovi.
b) v pripade, ak sa zmluvné strany v teJlo Zmluve alebO v o:;obllnom dokumentp. uzavfctom v SÚVIslosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnuti koncového
zanadema (ďalej len MKZ") Účastnikovi do jeho uživ30la vo forme predaja, naJmu alebo bezplatného ul/vania Podnil- Je povinný poskytnút' ÚčastnikOVI prislušné
KZ za dohodnutých podmienok Ak dÔjde k zámku tejto Zmlu'o'Y z dôvodu nemožnoslt znadema pnpOjema k SIeti v zmysle p/sm a) dÔjde zároveň aj k zanlku
dohody zmluvných slran týkajúcej sa poskytnulIa KZ ÚčastnikovI a Učastnik le z tohto dOvodu povinný bezookladne vrätlf Podniku KZ. ak došlo k Jeho prevzallu
c) závazok PodnIku poskytovat' UČ3s1nikovl služby v rozsahu podmienok dOjednaných v Zmluve, a Io odo dflél nadobudnutIa učlnnoslllejtoZmluvy, ak me je v
Cennfku alebo Osobrlnych podmlcnkach dohodnulé Inak Ak Je v~ak podmIenkou poskytovallla prislušnej slulby zriadenie prrpojenia k Slell Podniku podľa pism
a) alebo odovzdanie KZ podra plsm b) alebo obidvo licto podm.en"'y závazok Podnlk.u poskytovať prlslušnu službu YZf1lkne at. s učínnostou ku dňu splnenIa
danej podmienky pocHa plsm al alebo b) alebo splnenia obIdvoch týchlo podmienol<, ak nie jt# II Cenniku alebo Osobitných podmIenkach dohodnulé lOak
d) závazok Účastnika plahľ nadne a včas cenu za znadenie apouživanie pnPOJeol3 k sieti Podniku a la slu!by poskytované na základe teJlo Zmluvy a
dodržiaval ostatné svoJe povtnnostl v sulade s toulo Zmluvou vrátane Jej súčasti, k.loré tvona Všeobecné podmienk)' pre poskytovanie verejných slUŽIeb
prostrednlctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a s (dalej len 'Všeobecné podmitmkyM), Osobitne podmienky pre poskytovanie hlasových slUŽIeb
tvonaea prilohu Všeobecných pochmenok, pripadne ďaJšle osobitné podmienky v~dané Podnikom a upri:lvujúcc podmIenky pre poskytovaniE! slUŽieb
poskytovaných na základe tejto Zmluvy (dalej len MOsobJtné pOdmienkY') a aktuálne platný CcnM;. pre poskytovanie slufleb Podniku (dalej Icn "CennlkM)

Tato Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú,

Zúttovacie obdobie a frekvencia fakturácie

ZučlovaCleobdobie je Jednomesačné !rvame zúčtovacIehoobdobia je od prvého do posled"ého dňa kalendárneho mesIaca Pripadnú zmenu trvanIa
zutlovaCleho obdobia Podnik oznámi Učastnikovinajmenej Jeden mesiac \ opred
frekvencia fakluracie Jednomesačná

Kobjednavke t
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Doručovanie faktúr

Elektronická faktúra vo formáte (EF PDF)spristupnená na Internetovej stránke Podniku
Pofadujem doručovanieEF PDF do e·mailu: obec@obechallc.sk

Utastnlk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/uderuje suhlas na poskytovanie faktury v elektronickej forme podra platnych Vseobecnych podmienok a Cennika a
zárove" súhlas s poskytovanim Elektronickej faktúry sprlstupnenlm na Internetovej stránke PodnLku
Účastnik berie na vedomie, že Elektronická faktúra bude s J~ho súhlasom doručované ako prlfoha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude
chránené heslom proti neoprávnenému prtslupu k udaJom Učastnlk podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sl je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na
elektronickej faktúre zasielanej na nim určenú e·mallovu adresu pred prfstupom tretich osOb Podnik nezOdpovedá za $kOdy spOsObené OCastnikovl prfstupom
neoprävnenych os6b k údajom na elektronickej fakture vo formáte PDF ••• Odpis EF PDF bude spoplatneny v zmysle Cennika

Doba viazanosti

Doba viazanosti začína plynUt' odo dfla začatia poskytovania Služby. ak nie je v Cenniku alebo prislu$nom Cenovom výmere uvedené Inak. V prlpade porušenia
zév!zku Účastnikanepretr.f:ite využlvať služby na základe tejlo Zmluvy počas dOhodnutej doby viazanosti sa Účastnik zaväzuje uhradiť PodnIku zmluvnú pokutu
pre prlslušnu službu a dobu ViazanoSti vo vy!ke podra podmienok zverejnených Podnikom v Cenniku alebo podfa podmienok v prlslušnom Cenovom vY-mere, ak
su Učsstnikovl poskyto....ané služby na základe tejto Zmluvy za zvyhodnených podmIenok podfa prislu~neJ akCIe.

Akcia

PodnIk sa zavazuje poskytoval' služby Účastnikovi za zvýhodnenych podmienok podfa typu akCIe vyznačenej v tejto časli, za podmienok zverejnenych Podnikom
pre posk)'tovanle danej akcie v prislušnom Cenovom výmere, ktorý tvori sutast' tejto Zmluvy Podmienky danej akcie su zárove" bhUie špeCIfikované v časil

lejto Zmluvy označenej ako "Podmienky akCle-.

TP· Právnické osoby a podnikateIfa --
Zriadenie

TP - Biznis Uni 50 - základný poplatok - Použivanie

Telefoone t/slo' 0474511695
Parametre produktu Typ inätalácle no,á

Kaleg6ria linky TP BIzniS Uni US
$peciálne programy - Biznis Uni Biznis Mobil

TP Biznis - Zľava na Biznis Mobil· zrava na 27/39 mesiacov - vlazanost' 24136 mes.

Telef6nne člslo 0474511695
Parametre produktu' Votaci program TP Biznis Um 50

Trvanie zravy v mes27139 27
.

TP - Biznis Mobil

Telefoone tislo 0474511695

TP Biznis - Zľava na mesačný pauUI na 15/27f39 mesiacov - viazanosť 12/24136 mes.

Telef6nne člsla 0474511695

Parameire prOduktu Volaci program TP BIZniS Uni 50
Viazanosť 12124136 mesiacov 24 meSiaCOv

Trvanie ztavy v mes.15127/39 27
TP - Akciové zriadenie TP1 za cenu 1 EUR - viazanosť 12 me•.

Telef6nne č/slo. 0474511695

DS TP • Zobrazenie či.la volajúceho utivateľa ClIP

Telefónne tIslo 0474511695
TP - Biznis Uni - poplatok za volaci ballk

Telefónne čislo: 0474511695
Parametre produklu: VoIacl balik TP Biznis Uni Biznis Uni 50

TP Biznis - Zľava na Biznis Mobil· zľava 3 mes. zadarmo

Telefónne tislo 0474511695

Informäcla o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastnikov a informačnej službe:
lladam o ZVEREJNENIE základného rozsahu údajov v zozname učastnlkov a Informačnej službe

Účastnik verejnej telef6nnej služby má právo zaplsaľsa do verejnéhO telef6nneho zoznamu PodnIku (ak jB vydávaný Podnikom) a informačnej slUŽby Podniku a
na sprIstupnenIe SVOJIch Udajov POSkytov8tefom informačných služieb o telefoonych čislach alebo telefónnych zoznamov, a lo v rozsahu telefónne č{slo pridelen
ÚčastnIkovI na základe Zmluvy o posk)'tovanl vereJnych slUŽIeb. adresa umiestnenia koncového bodu verejnej telef6nneJ slulby a meno, priezvisko v prlpade
fYZIckej osoby· nepodnikatefa, alebo obchodné meno v pripade fyzickej osoby - pOdnlkatefa alebo právnickej osoby. pričom tleto Udaje tvoria tzv základny
rozsah údaJOV pre účely zverejnenia v zozname účastnikov a informačnej službe Účastník, ktorý Je fyzickou osobOu podnikatefom alebo právnICkou osobou Je
zárovefl oprávnený požIadal' spolu so základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kateg6rie Jednej vybranej ekonomickej činnosti ÚčastnIka v zozname a
Informačnej službe POdniku V prlpade osobitnej dohody s Podnikom móžu byt' v zozname a Informačnej službe PodnIku zverejnené aj dal~íe údaje určené

Učastnlkom nad rámec tzv základného rozsahu podfa predchádzajúcej vety, ak su relevantné na úeelv telefónneho zoznamu V prlpade žiadosh o zverejnenie
udaJOV zároveň Účaslnlk bene na vedomie a suhlasl s podmIenkami zverejnenIa uvedenýmI v prislušneJ časli Všeobecných podmienok, upravujúcej podmIenky
zverejňovania udajOV uČ3stnikov v telefónnom zozname a tnfonnačných službách

Rezervované telef6nne tislo: 0474511695

Uvedené lelef6nne čislo bude pridelené v závislosti od lechnických možnosli Podniku.

Kobjedna,ke Č.: l-11KPMZE
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Oslatné ustanovenia

Spracúvanie osobných úda/ov Podnik bude používať udaje o Účastnikovi za podmienok uvedenych vo Všeobccných podmienkach a v príslušných právnych
predpisoch Rozsah, útel a podmienky spracuvama udajov o Účaslnlkovi su bližšie špcclf!l(Qvané vo Všeobecných podmienkach (časl Zhromažďovame a
používanie mrormácií o Účastnfkoch) V prfpadoch, kde mOže Účastník zamedzIl aby sa jeho udaje používaU na urČllé účely, Účastník mOže kcdyko/'Vck Podniku
oznámll. te sl neželá takéto použrvanle Jeho údajo\l Ak Je podmlcnkou spracúvania udaJOV Účé\stnika udeleme suhlasu, mOže Účaslnlk 'akýto súhlas
kedykorvek odvolal, v prípade, že ho udeli Učastnrk mOže Podniku kedykol'vck pOŽIadal o InformáCIU ako sa Jeho údale používaJu VliIC informácII o poui/vanl
úda/ov možno na/sl" na wwwtelekom sk alebo IOlcmelO\' el slrán~e PodOlku, ktorá JU v budúcnosh nahradi

Pokratovanie dokumentu na ďalšej strane

Kobjednavke C. 1·11KPMZE
K zmluve C 9905898641 Silana 3z 6



Podmienky akcie

Akciové ceny pre právnické osoby a lyzlcke osoby· podnikaterov za vyu:tivanie telefónnej pripoJky TP1 s aktJvovanym volaclm programom Biznis Akuv, Biznis
Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Premium a pre právnické osoby, fyzické osoby· podnikalerov a fyzické osoby· nepodnlkaterov za vyu!lvanle
ISDN BRA prlS!uPU s aktivovanym volacím programom Biznis ISDN Uni 100, BIznis ISDN Uni 200 za nasledovnych podmienok a s nasledovnymi benefilmi

A)poskytnutie akciovej mesačnej ceny za poutlvanle
telefónnej prlpojkyTP1 vo volacom programe Biznis Akuv, BIZnis Slovensko, BIznis Uni 50, BlZOis Um 150 alebo ISDN BRA prlstupu vo volacom programe
BiznIS ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre vyu!lvanie vybraného volacieho programu petas 12 mesiacov (ďalej len "doba
Viazanosti"), vo vyAke podra Tabul'ky č. 1
Volacf program; Cena platná počas 15 mesIacov (bez oPH)/mesiac, Cena platná patas 15 mesiacov (s DPH)'meslac; Splatnosť

BIznis Aktlv, 15,95 EUR; 19,14 EUR; vopred
Biznis Slovensko; 22,95 EUR; 27,54 EUR, vopred
Biznis U0I50, 13,95 EUR, 16,74 EUR, vopred
Bizms Uni 150, 21,95 EUR, 26,34 EUR. vopred
BizniS ISDN Uni 100; 23.95 EUR, 28,74 EUR, vopred
Biznis ISDN Uni 200; 27,95 EUR, 33,54 EUR, vopred
Taburka č.1

B)poskytnulie akCIovej mesačnej ceny za použrvanle
telefónnej prlpoíky TP1 vo volacom programe BIznis Aktlv, Biznis Slovensko, Blzms Uni 50, Biznis Uni 150, BIZniS PremIum alebo ISDN BRA prístupu vo
volacom programe BIznis ISDN Uni 100, BlZOls ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre vyu:tlvanle vybraného volacieho programu petas 24 mesiacov
(ďalej len "doba viazanosti"), vo výške podra Taburky Č. 2
Volaci program; Cena platná počas 27 mesiacov (bez DPH)/meslac, Cena platná patas 27 mesiacov (S DPH)/mesiac. Splatnosť
BIznis Aktiv; 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 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; 39,9a EUR; 47,98 EUR, vopred
Tabul'ka č 2

C)poskytnutle akCIovej mesačnej ceny za použlvame
lelefónnej prípojky TP1 vo volacom programe Blzms Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis UnI 50, BIznis Uni 150, BizniS ?remlum alebo ISDN BRA prfslupu vo
volacom programe Biznis ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre vyu:ttvanle vybraného volacieho programu počas 36 mesiacov
(dalej len "doba viazanostI"), vo vyAke podra Taburky č 3.
VoiacI program, Cena platná počas 39 mesIacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná počas 39 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
Bizms Akuv; 13,95 EUR, 16,74 EUR; vopred
Blzms Slovensko; 20.95 EUR, 25,14 EUR, vopred
Biznis Uni 50; 11,95 EUR, 14,34 EUR; vopred
Blzms Uni 150; 19,95 EUR; 23,94 EUR, vopred
Blzms ISDN Uni 100; 20,95 EUR, 25,14 EUR; vopred
Blzms ISDN Uni 200; 25,95 EUR: 31,14 EUR, vopred
Biznis PremIum, 39,98 EUR, 47,98 EUR, vopred
Taburka č3

ojposkylnuUe dvojnásobného počtu vafnych minul v rámci volacIeho programu a sučasne akciovej mesačnej ceny za pou:tlvanle
telefónnej pripoJky TP1 vo volacom programe Biznis Akuv, BIznis Uni 50, Biznis Um 150 alebo ISDN BRA prlstupu vo volacom programe Biznis ISDN Um 200
so zmluvnou dObou viazanostl vyu:tlvania vybraného volacleho programu počas 24 mesiacov (dalej len "doba vIszanosti"), vo vyAke podra Tabul'ky Č. 4
Vol program, Akciový počel vor min, Smery volani zahrnuté vo vornych min, Cena platné počas 27 mes (bez DPH)/mes, Cena platná počas 27 mes (s
DPH)/mes ; Splatnosf vopred

Biznis AktJv; 200, miestne, medzim" Vol? (06x), volania na 096x, medzln volania O. a 1, tanfné pásmo; 15,99 EUR, 19,19 EUR. vopred
BizniS Uni 50,100, miestne, medzIm, Vol? (06,'(), volania na 096x, mobilné volanIa SR, medzin. volania O a 1 tarifné pásmo: 14,89 EUR, 17,87 EUR, vopred
Biznis U0I150; 300; miestne, medZIm., Vol? (06x), volania na 096,'(, mobilné volania SR, medzln volania O. a 1 lanfné pásmo; 23.99 EUR, 28,79 EUR; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 400, miesme, medzim. VolP (06x), volanIa na 096x, mobilné volania SR, medZln volania O a 1 tanfné pásmo; 32,99 EUR, 39.59 EUR,
Taburka č,4

E)poskytnutJe dVOjnásobného počtu vornych mlnut v rámci volaCIeho programu asučasne akdovej mesačnejceny za poutlvanie
telefónnej prlpoJky TP1 vo volacom programe BIznis Aktw, Biznis UnI 50, BizniS Uni 150 alebo ISDN BRA pristupu vo volacom programe Biznis ISDN Uni 200
so zmluvnou dObOu vIazanosti vyu:tlvania vybraného volaCIeho programu počas 36 mesiacov (dalej len "doba viazanosti"), vo vyške podfa Taburky č 5
Vot. program, AkcJovy počet vof min, Smery vCIani zahrnuté vo vornyCh min, Cena plalna počas 39 mes (bez DPH)/mes, Cena plalná počas 29 mes (S
DPH)/mes , Splatnosť vopred
BizniS AktlY; 200; miestne, medzIm . Vol? (06x), volania na 096x, medzmvolania O a 1 tarifné pásmo, 15,99 EUR, 19,19 EUR; vopred
Biznis Uni 50,100, miestne, medzIm., VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin volania O. a 1. tanfné pásmo; 14,89 EUR, 17,87 EUR, vopred
BizniS Uni 150, 300; miestne, medzim ,VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR. medz,", volania O a 1 tanfné pásmo; 23,99 EUR. 28,79 EUR: vopred
BizniS ISDN UnI 200, 400, miestne, medzIm VolP (06x). volania na 096,'(, mobilné volama SR. medzin volania O a 1 tanfné pásmo; 32,99 EUR; 39,59 EUR;
Taburka č 5

F)Balik Biznis Mobil poskytovany počas obdobia 27 alebo 39 mesiacov, prvé 3 mesiace bezplatne a patas zvyAných 24 alebO 36 mesiaco... za mesatny poplalok
1,66 EUR bez DPH' 1,99 EUR s DPH, ktorého obsahom nIe su žiadne vofné minuty, ale poskytovanie akCIovej ceny vo vyAke 0,0600 EUR bez DPH I 0,0720
EUR s DPH za minulu za automaucky uskutočnené volanIa do verejnych mobllnych sieti nérodnych operátorov po dobu 27 alebo 39 mesiacov odo dňa

znadenla

G)BaUtek medzinárodnych voiani Biznis zahraničIe poskytovany počas 27 alebo 39 mesiacov
BaHtek; Počet ...ol'nych minul/mesiac: Cena (bez DPH)' meSiac, Cena (s oPH)lme:uac
BizniS zahrani&!; 1000 min do zahraničia; 3,99 EUR, 4,79 EUR
Tabul'ka t 6
AkCiové ceny podľa bodov A), B), C), O), E), F) alebo G) budu poskytnuté pn splnenI nasleduJUclch podmIenok
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1Ak záujemca alebo učsslnik požIada o ICh aktivácIu v obdobi počas uČlnnostJ tohlo cenového výmeru

2 Podmienkou poskytnuUa akCIOvej mesačnej ceny pOdra bodov A). O) alebo C) za použivanie telefónnej prlpojky TP1 alebo ISDN BRA pr[stupu le. te utftslnfk
po<lá
a)návrh Zmluvy o poskytovanl vereJnych služieb na poskytovanIe vereJnej telefónnej slutby (dalej a/ ako 'VrS") vo volacom programe BizniS Aktiv, BIznis
Slovensko, B'ZniS Uni 50, BIZniS UnI 150. Biznis ISDN Uni 100, BllnlS ISDN Uni 200 alebo B,zms PremIum,
b)alebo navrh Dodatku k. Zmluve o poskytovani verejnych slu!Jeb na poskylovanle vrs vo volacom progrilme Biznis Ak.t,v Biznis Slo\-ensko, BizniS Uni 50.
Blznls Um 150 Biznis ISDN Um 100. OlznIS ISDN Um 200 alebo BiznIs Premium.
klorým sa účastnik zmluvne zaviaže vyutlvat VTS po dobu 12 alebo 24 mesIacov odo dňd znadenla (nové TP1 alebo ISDN BRA prístupy) alebo 12. 24 alebo 36
mesiacov odo dňa (JtlOnosll Dodatku k Zmluve o poskytovani verejných slUŽieb (cl(lslujuce TPl alebo ISDN BRA pristupy)

3 Podmienkou poskytnutia dvojnasobného počtu voľných mlnúl v rámCI volaCIeho programu a sútasne akciovej mesačne, ceny podra bodu O) alebo E) za
použivanie telef6nnej pripoJky TP1 alebo ISDN BRA pristupu jC, že účastnik podá
a)návrh Zmluvy o poskytovaní verelnych služieb na poskytovanIe vl S vo volacom programe Biznis AktiV, BIzniS Uni 50, BIzniS Uni 150 alebo Biznis ISDN Uni
200.
b)alebo navrh DOdatku k Zmluve o poskytovaní verejných slUŽIeb na pos"'ytovatlle VTS vo volacom programe B,ZniS Akhv, Bi.lOlS U0l50, BizniS Uni 150 alebo
Blzn,s ISDN Um 200.
ktorym sa účsstnik zmluvne zavIaže využivaľ VTS po dobu 24 mesIacov odo dr'la znaden,a (nové TP 1 031('00 ISDN BRA prfsluPY) alebo 24 alebO 36 mesiacov
odo dňa účmnostJ Dodatku k Zmluve (e)(lstujllce TP 1 alebo ISDN BRA prlslupy)

4 Benelll akciovej mesačnej ceny za poulil/anle telefónnej pripoJky TP1 alf'bo ISDN BRA pristupu bude uplatnený ÚČiJstnlj.,ov; lormou zfavy z fakturovanej sumy
za pou!lvanlo teleIÓnnej pripoJky TP1 alebO ISDN BRA pristupu v jednom z uvedenych volacfch programov počas 15, 27 alebo 39 mcsi3COV odo dňa znadenl3
telefónnej prípojky TP1 alebo ISDN BRA pristupu alebo ljtinnosU Dodatku k Zmluve o poskytOl/ani vcreJných slUŽieb PO upJynull tCjto doby bude cena za
použivanie volaoeho programu účtovaná podľa aktuálne platného Cennika V prípade. ak účastnik počas trvania zmluvnej doby viazanosti zmeni pOvodny volaci
program na program s vyUlm mesačnympoplatkom, získa akcIOVÚ cenu rnesaetlŕ!hopoplatku za použivanie telefónne/ pfipOjky TP1 alebo ISDN BRA prlstupu
podra podmienok nového volaCieho programu podra Tabul'\{y Č, 1. Tabuľky č 2, Taburrty č. 3, Tabul'll;y č -1 alebo Tabul'ky č 5 tohto cenového vymeru, pntom
mu zostáva zachovana pOvodná doba poskytovania benefllov a pôvodná doba viazanosti

5 Beneht dVOjnásobného počlu vornych mlOút v ramCI volaCieho programu bude uplatneny ôčaslnikovllormouzravy z fakturovanej sumy za hovorné vo
vybranom volacom programe počas 27 alebo 39 mesiacov odo dr'la znadema telcfónne/ pdpoJky TPt alebo ISDN BRA prislupu alebo dl'la ÚČinnosti Dodatku k
Zmluve o poskytovani vereJnych slUŽIeb PO uplynuli tejto doby bude počet vornych rtllnut v ramci volaCIeho programu uplatňovaný podra aktuálne platnéhO
CennIka Ak úeastnik počas trvania zmluvnej doby viazanosti zmeni pOvodny volaci program na program s vyUlm mesačnýmpoplatkom. bude mil uplatneny
dvojnc\sObny počet minút podra podmienok nového voIacIcho programu po(Ha Tabul\y č 4 alebo Taburky č. 5. V pripado le ma účastnik na Jednom mieste
poskytovanIa služby (Adresát) viac telef6nnych pripojok rpl al>;:bo ISDN BRA pri!>tupov (t J Vla<'ero linlck) s rovnallým vc.laclm programom mOže SI aktivoval
voiacI program s benehlom podra tohto cenovÓhO výmcru len pre všctky lleto linky sÚČ<lsne

6 Účastník nemOže počas dOby viazanosti po1Jadat o zmenu benefltoy (napr pokiar vyu!11 benefil podra bodu Al. nemOte počas doby vlélzanosti požladat o
zmenu na benE-flt pOdra bodu O)

7 Balik BIZnis Mobil nie je moiné kombinoval' s akciovymi podmienkami podra bodov O) a E) lohlo cenového výmeru (dvojnásobny počel vorných minút v ramci
vo/acieho programu a súčasne akCIOvá mesačl1a cena) O akt,Yáclu Bali ka Oizms Mobil môže učaslnik poŽIadať len v momenle podania navrhu Zmluvy o
poskytovani vereJnych služieb alebo Dodatku k Zmlu~e o poskytovani verejných slu!leb podra podmienok IOhto cenového vymeru Ku každeJ telefónnej pripOjke
TP1 alebO ISDN BRA prlstupu Je možnosľ aktivovať jeden Batik Biznis MObil Útaslnik mOže BalJk BIZniS Mobil kedykorvek počas zmluvneJ doby Vlaz.anostl
Zruälť, jeho opatovna akllllácia podra podmieno\o;.tohto cenového výmeru väak nie je možna Po UJllynutr doby 27 alebo 39 mesiacov odo dfla akUvácle bude
mesačny poplatok za používanie Ballka Biznis Mobil účtovany podfa platného Cennlk'l AkCIová cena y~a'll vo vyäke 0.06 EUR bez DPHfO.072 EUR s DPH za
minútu na automalJcky uskutočnené volama do vereJnych mobIlných sIeti národnych Opp.rátorov pldti po dobu 27 alebo 39 mesIacov odo dr'la aktiváCie

8 BalIčelI. Biznis zahranIČie obsahUje voľné mlnúly pro automatIcky uskutočnené medZinárodne volama do pe...'n~'ch a mobllnych sieti krajin Tarifného pásma Oa
1 Na balitek Biznis zahramoe sa uplatňUje zásada korektllého využívania slulby maxlmJlnc 1000 minút pre automaticky uskutočnenémedzmárodné volanIa do
pevnych a mobilnych Sieti krajin Tanfného pásma Oa l za rneslac Pn prekročeni hfanlCe 1000 mlrlút la mesiac budú medzlOärodné volan~a do pevných a
mobilných sleU krajin Tanlnéh.:> pásma Oa 1 spoplainené podra aklualne piainého Cennika O alo..tiváclu baiik3 B,zniS zahrarIIčle za podmienok podra tohto
cenového vymeru mOže Učaslnlk potladal' len v momente podania navrhu Zmluvy alebo Dodatku k Zmluve podra podmIenok tohto cenového vymeru Ku "aidej
telefónnej prípoJke TP1 je možnost akhvovat Jeden balik Blzn;s zahraniČie

9 BaUček Biznis zahramčre bude Úeaslnfkovj poskytovaný po dobu 27 mesiacov odo dňa zriadenia TP1 s ....olacim programom Biznis Premium alebo po dobu 2]
alebo 39 mesiaco'" od ÚČinnosti Dodatku k Zmluve, ktorým eXistuJúCi Ueastnik VTS plostrednlctvom l P1 pOžIadalO a... liváclu programu BIznis Premium s
Baličkom BizniS zahramt,e Utastnjk mOle BaUček Biznis zahraniČie kedykol\lek počas doby poskylovania zruM, opatovná aktIVáCIa balička Biznis zahramčie za
podmienok podra tohto cenového vymeru nlO /e možná PO uplynutl doby 27 alebo 39 mesiacov odo dr'la akltvácle balička BizniS zahraničie bude baličck Blzms
zahraniČie zruäený

10 Pri teleronfckom alebo elektronickom obJednanl slUŽieb, definovanych v lomto cenovom vymere. má úČdstnlk nárok na akCiové ceny a podmlenj.,y v prlpade,
ak telefonlcku alebo elektromcku objednávku uskutočni počas účinnostllohtocenového vymcru (určuJúcl/edátum prijatIa telefonickeJ alebo elektronickej
objednávky) a zarovefl doruči podplsané zmluvné dokumenly na Centrum slubcb zákaLnikom, resp na predajné miesto najneskôr do troch tyždl'lov od
ukončemaakclc (urČUjúci Je dátum pn/atla návrhov zmluvných dokumenlov)
Ak SI účaslnlk telefonicky alebo elektronIcky objedná slulby definované v tomto Cenovom výmere počas doby Jeho účmnostl, ale podpisané zmluvne dokumenly
nedoruč! na Centrum slUŽieb zakaznjkom, resp na predajné mIesto do troch tyždňov od u~ončenia akc;c nevzniká mu nárok na ponúkané akciové ceny slUŽIeb
uvedené v tomto cenovom výmere

11 UeaSlnik stráca nárok na využívanie telefÓnnej prfpojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu Zi) akciové ceny alebo akclovych podmienok v zmysle tohto ccnového
výmeru, ak počas dOby ViazanostI dÔjde k nasledol/nym prJpadom
a)zmene volaCieho programu na tladost Ueastnika,
b)prechodu z telefónnej prípOJky l P I na ISDN BRA pnstup alebo naopak,
c)zmene v osobe učastnlka z právnickej osoby na 'yzlcku o!Ôobu - spolrebltera pli volacich progrdmoch k lelefónnel pfi pOJ ke TP l
Zmluvná pokuta pri prechode z telelooneJ pnpoJj.,y lP1 na ISDN BRA pristup alebo naopak pOClra pism b) a pn 7mene v osobe útastníka z právnickej osoby na
fyzickú osobu pn volaclch programoch k telefónnej prIpojke TP 1 pocIra pism cJ sa ncuplatni
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12Na akCIOVé ceny za pou!lvanle telefónnej prlpoj.kYTP1 alebo ISDN BRA prfstupu v zmysle tohto cenového výmeru nemá nárok Utaslnrk, ktorému plynie doba
vIAZanosti na využlvanre VTS na ziklade Iného cenového výmeru (s výmmkou tých Učastnlkov ktori maJu menej ako 3 kalendárne mesl&C8 pred uplynutlm
pOvodnej doby VlBlanosb podfa mého cenového vymeru). Účastnik, ktorému plynie doba VIazanoSti na základe cenového výmeru. ktorým bOJa definovaná
alo;ClOVi cena za znaderue, prek)ten.e, premrestneme telef6nneJ prlPQlky TP1 alebo ISDN BRA prfstupu alebo znadenre lokálnej prenosrtefnosb čísla pn prelo!enl
lelefónneJ priPQlky TP1 alebo ISDN BRA prlslUpU. mOže vyu!Jt akCIOVé ceny za pou1ivante telef6nnet ptiPQlky TP1 alebo ISDN BRA pristupu podfa tohto
cenového výmeru Učastnik, ktOfému plynie zmluvná VIaZanosi na úklade cenového výmeru, ktorým bola definovaná akCIOVá cena koncoveho telefónneho
zanadema (okrem akoovej ceny GPS MIO Moov 200 CEU) mote VYUU benefiry podfa tohto cena\lého výmeru

13 AkCIOVé ceny za pou1ivarue ISDN BRA pristupu v zmysle tohto cenového výmeru možu vyu!1t aj fyZICké osoby ~ nepodntkatefla

14.Ak. Utastnfk vyutll akoové benefity v zmysle tohto cenového yYmeru. zavazuJe sa nepretrfIte vyu!ivat VTS prostrednfctvom TP1 alebo ISDN BRA prlstupu so
zvOleným volaclm programom počas dohodnutej doby v.az:anosb, v tejto sUvlsklsti sa zavazuJe najma neuskutočnil lladny taký ukon, ktorý by smeroval k
ukončentu Zmluvy pred uplynul1m dohodnutej dobyviazanosll a zárove" nedopustIťsa takého konania na základe ktorého by vzniklo právo Podniku ukončil'

Zmluvu pred uplynut1m dohodnutej doby vlazanostl V prfpade. te Účastnfkparu!1 závazok neprelri:.te vyutivar VTS vo zvolenom volltefnom volacom programe
počas 12. 24 alebo 36-mesatnej doby Viazanosti, a to najma, ale melen tým. te
a)uskutočnltaký úkon, ktorY by smeroval k ukončeniu zmluvy pred uplynutlm doby viazanostJ alebo
b)potlada o prechod na volaci program s mUlm mesačnýmpoplatkom ako vollterný volaci program pôvodne znadeny na zaklade Zmluvy alebo DOdatku a takýto
program mu bude po dohode s Podmkom akllvovaný alebo
c)svOjlm konan1m, resp opomenulfm spOsobi dOvod, pre ktorY íe Podnik oprávnený od Zmluvy odstUPlt alebo JU vypovedat,
Je Podnik opravnený vyut:tovať účastnikovi zmluvnu pokutu v zavlslostl od volaCIeho programu vo vý!ke pacHa Tabul'ky č 7

Vo/aci program, Zmluvná pokuta v pripade poru!enia podmienok podfa bodu A) (DPH sa neuplatl'luje);
BIZniS Aknv, BIlnis Uni 50, BIZniS Uni 150, BlZTlis Slovensko, BiznIS ISDN Uni 100, BlZms ISDN Uni 200 100.00 EUR

VO/aef program, Zmluvná pokuta v prfpade peruJema podmienok podfa bodu B). C) O) alebo E) (DPH sa neup1at"uJe)
BIZniS Akw BIZniS Uni SO, BiznIS Utu 150, BlZnlS Slovensko, BlZms ISDN Um 100, BIZniS ISDN Uni 200 150,00 EUR

Volacl program, Zmluvná pokuta (DPH sa neuplall'lute)
BIZnIS Premium. 0.01 EUR
Tabul'ka č 7

Cenový výmer č 4350812013 nadobúda platnosr a ÚČInnosl dftom 1 JUla 2013 a j8ho ÚČInnost kontl dl\a 31 oI<t6bra 2013 (vrátane). UČ3stnik zárove" sVOfim
podpIsom potvrdZUje, te suhlasl S podmlellkaml UVedenými v prfslutnom Cenovom výmere

MiesIa 4\o:.Vic Miesto· K6cI obChOCIného miesta: 20026

Dátum Z~ Il1ID l Dátum akceptácie návrhu Meno predajCu Pu!kárová Adnana

. L.:A. I Meno pracovnika. Dátum prevzalla 20.82013
-- T .... "'-1",-"", 0°
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