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Zmluva o poskytovaní verejných služieb Informácie o zmluve:

TP 990589863
Cir.bunWy

100006300~1 1000063001
K6d 6etsln1\a KOd~llla

uzavreta pOClra zákona č. 351/2011 Z Z. o elektronIckých ~,omunikáciáchmedzi podnikom Slovak Telekom, a s., Bajkalská 26. 817 62 Brabslav3. ICO. 35 763
469. IC DPH: 5K2020273893, zaplsaným II obchodnom registri vedenom pri Okresnom sude Bratisla....a l, oddiel Sa. vložka tislo: 208118 (ďalej len MPodnlk") a
ÚČ3stnlkom (ďalej len "ZmluvaM).

Ž.ladater vyplni t1atenym plsmom Iba svetlé časil, rcsp kn!lkom vyznačl požadovanu voľbu (pokIar I"'le su udaje predvyplnene)

•. povinný udaj, prosim. nezabudnite vyplmť

.. údaj odponjtaný pre vyplnenie z d6vodu správneho kontal<.lovama v budiJcnosil-
Účastnik

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Oboc Halič
---

Typ Právn osoba alebo podnlkatef
-

(ICO 00316091 -=1"ZDPH - - - -
Zaplsaný v Obchodnom reglstn Oddiel Vložka člslo

- -
Ulica Mieru Obcc Ha:,č psC 98511 Dodacia potIa Halič

I- -- --- I- --- -
Súpisné čislo Onentatné čisto 66 Poschodie MIestnost" Č

"Kontaktný telefoo - "Fax "E-marl

~tatutärnyorgán

Priezvrsko, meno tllul (alebo obchoané meno). Obecný urad • ~SIOOP "Kontaktnv telefón: -

.-lPSc -
Ulica Obce "Mobil 0907858440

Adresa umiestnenia koncového bodu siete slulby zriaďovanejna zaklade tejto Zmluvy

POpIS· Obecny úrad ---
Ulica Mieru Obcc Halič psC 98511 Dodacia potIa Halič ~

- ---- - --
Suplsné tislo Onentačné tislo 66 PoschOdie MIestnost" é----
Osoba oprävncna na prevzatJe Obecný !.irad ' +~jSIOOP - --
"Kontaktný telefón - "Mobil (,,907858440

Adresat, adresa zasielania pllomných listin

Priezvisko. meno, Illul (alebo obchodné meno). Obecný urad • ------'- - ---- ---- -----
ICO 00316091 IC DPH e'slo OP- - - ----
Ulica Mieru Obec Hallé psC 98511 Dodacia potta Ilallé

-
Suplsné éíslo Onentačné čislo 66c66 Poschodie MiestnosťČ

Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy su nasledovné ztlva,zky zmluvných slran
a) závazok Podniku zriadiť pripojeme k sieti PodnIku v rozsahu podm,enok ipe01lkovanych v tCJto Zmluvc ak JC zriadcnle techmcky uskuločmternév
dohodnutom mieste umleslnenia koncového bodu Siete. a Io v lehote 30 dni odo dl'la uzavretia teJ'o Lmtuvy a~ Stl .l.mluvné strany nedohodnú na predltenr ICjto
lehoty (dohoda o predlžení teJlo lehoty nemusi byl' plsomná) Ak taketo wadenie OIC jC lechnick.y usl.,uločMeľné, láto Zmluva zaniká dl'lom doručenia oznámenla#
Podnlk.u o tejlO skutočnosti ÚčastnikovI

b) v pripade, ak sa zmluvné strany v lejlO Zmlu\le alebo v osobitnom dokumente Ulavretom v SÚVislostI s loulo Zmluvou dohodil na poskytnutl koncového
zanadenla (dalej len ~KZ") Účastnilo:ovi do jeho uživanla vo rOfmo predaja, nájmu alebo bczplalnéhc utivanla, PodnIk je povinný poskytnut Účastnlkovl prlsluiné
KZ za dohodnutych podmienok Ak dÔjde k zániku teJIo Zmluvy z dôvodu nemo.tnosh zriadenia pnpojenia k siell v zmysle pism a), dÔjde zárove'" aj k zániku
dohody zmluvných stran týkajúcej sa poskytnuiia KZ útastnlkovi a Účastník Je z tohlo dôvodu povinný bezodkladne vráM Podniku KZ, al{; doMo k jeho prevzatiu
c) záväzok PodOlku poskylovaľ UčastnikovI služby v rozsahu podmIenok dOjednaných v lmluve. a Io odo df'la nadobudllulIa ÚČinnosti te/Io Zmluvy, ak nie Je v
Cenniku alebo Osobilných podmienkach dohodnuté Inak Ak je vtak podmlen1l.ou poskytovania pfislutnoj slulby zriadenie pnpojema k sleli POdniku podľa písm
a) alebo odovzdanie KZ podra p/sm b) alebo obIdve helo podmJenk.y, závazok Podniku poskytoval' prlslu~nú službu vznikne až s účlnnost"ou ku dflu splnema
danej podmienky podfa pfsm a) alebo b) alebo splnenia obidvoch tychlo podmienok ak nIC Je v Cenniku alebo Osobitných podmienkach dohodnuto Inak
d) závazok útastnfka platiť riadne a včas cenu za zriadenIe apouživanle pnpolen!a k s,úll Podnll-..u a za slulby poskytované na základe lejto Zmluvy a
dodr.f:lavaf ostatne svole povmnostl v súlade s touto Zmluvou, vralane Joj sučasti, klofl~ tVOfia V~cobccné rodmienky pre poskytovanie verejných služieb
proslredn/clVom pevnej slele spoločnosb Slo/ak Telekom, rl s (Jalej len ~VieobfJcnó podmlcnkyM). Osobitné podmIenky pre poskytovanie hlasových sluÍleb
tvoriace prllohu V§eobecných podmienok, pripadne dal§IC osobitne podmlen1l.y vydané Podnikom a upraV'IlJuce podmienky pre poskytovanie slUžIeb
poSkytovaných na základe teJto Zmluvy (dalej len "OSObuné podmienky-') a aktuálne pldlný Cennik pre POskytovame slul!eb Podniku (dalej len MCennik")

Táto Zmluva sa uzatvära na dobu neurčitú.

Zúčtovacieobdobie a frekvencia fakturácie

ZVčtovaCleobdobIe je Jednomesačné Trvanie zúčtovacIehoobdobia je od prvého do posledného dfla •.alcndárneho mesIaca Pripadnu zmenu trvanra
zúčtovacieho obdobia PodnIk; oznámi Účaslnfko..... i najmenej Jeden mesiac vopred
frekvenCia fakturáCie Jednomesačná
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Doručovanie faktUr

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

Poladujom doručovanieEF PDF do e·mallu: obec@obechatlc.sk

I UcaStnik podpisom tejto llTllUVy potvrdzuJeJuaeruJe suhlas na poskytovanIe faktury v elektroOIckej forme pocIfa platnych Vseobecnych podmienok a Cennika a
zaroveň suhlas s poskytovanim Elektronickej faktúry sprfstupnenim na Internetovej stranke Podniku
Ut:astnlk bene na vedomte, te ElektronIcka faktura bude s.reho suhlasom don..tčovana ako príloha é-madovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude
chránené heslom proti neoprávnenému prlstupu k UdaJom Út:astnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje že St je vedomy zodpovednosti za ochranu Ud8fOV na
elektrondej faktúre zasielanej na nfm určenú e-mailovú adresu pred pristupom tretieh OSOb Podnik nezodpovedá za !kody spOsobené účastnikovI prfstupom
neoprávnených OSOb k údaJOm na elektromCkej faktúre vo formate PDF ••• OdPIS EF PDF bude spoplatneny v zmysle Cennfka

Doba viazanosti

Doba v~nosti začlna plynút odo dr\a začaba poskytovarua SluŽby, ak Ole je v Cennfku alebo prislu~nomC~omvymere uvedené mak. V prípade porulenla
závazku UČ3stníka nepretrtlte využivaťslulby na zákJade t8jto Zmluvy počas dohodnutej doby vIaZanosti sa Učastnikzavazuje uhradiťPodniku zmluvnu pokutu
preprislu§nú slutbu a dobu Vl3Z3nos vo výške podra podmlef"lOk zVefejnenYch PodnIkom v Cenníku alebo pocIra podmIeno« v príslušnom Cenovom vymere ak
sú UČ3stníkoviposkytované slulby na základe te)1o Zmluvy za zvýhodnenych podmienok podra prislu!flej akoe

Akcia

Podnik sa zaväzUje poskytovar slutby ÚČ3stnlkoviza zvýhodnenych podmienok podfa typu akCie vyznačeneJ v tejto časti, za podmienok zvet1!Jnenych PodnIkom
pre poskytovanae danej akete v prislu!nom Cenovom výmere, ktorj Nori sUčast tejto Zmluvy Podmienky datlej akoe su zároveň bllŽ!le ipecifikované v časb

tejto Zmluvy označenej ako RPodmlenky akCie'"

Tp· Právnk:ké osoby a podnikatelia

Zriadenie

TP· Biznis Uni 150 • dkladny pop:.-Io:.-l:.-o-'k_-_P-'o-'u-'l-'iy-'o-'n-';e _
Telefoone tIslo 0.74511694
Parametre produktu Kateg6na linky TP BIZniS Uni US

Typ Inltalácle nova

$peclalne programy· Btznls Uni BIZnis Mobil

TP SlznIs • Zľava na Biznis Mobil· zrava na 27139 mesiacov· viazanosť204136 mes.

Telef6nne tislo 047.511694
Parametre produktu Votacl program TP

Trvanie zravy v mes27139

TP· Biznis Mobil

BIZnis Uni 150

27

Telef6nnečislo 047451169:.;4 ..,

TP BIznis· ZI'ava na mesatny pauUI n8 15127/39 mesIacov· viazanosť12124136 mos.

Telefónne tislo ()417.511694
Parametre produktu VoIacl program TP

VlélZanost 12/24136 mes'8COV

TNanle zravy v mes 15127/39

Tp· Akciové zriadenie TP1 za cenu 1 EUR - viazanosť 12 mos.

ITelef6nneč/slo 0474511694

OS TP • Zobrazenie čísl. volajúceho ulivatera CLIP

Telefónne elslo 0~7451169-4

TP· Biznis Uni· poplatok za volací balik

I Parametre procMC1u Volací balíK TP Biz01S Uni

TP Biznis· llava na Biznis Mobil· zJava 3 mes. zadarmo

BIZnIs Uni 150
24 mesIacov

27

BIZnis Uni 150

Telef6nne člslo

Informácia o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastnikov a Informačnej službe:
ŽIadam o ZVEREJNENIE základného rozsahu Udapv v zozname OCasUlikov a InfcrmaČlleJ službe

Účastník verejnej telefónnej služby má pravo zapisať sa do veretného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávany Podnikom) a Informačnej slulby Podruku a
na sprfstupnenle SVOlICh UdaJOV poskytovaterom Informačnýchslutieb o telefónnych číslach alebo telefOnnych zoznamov, a to v rozsahu telefónne č/sk) pndelen
ÚčastnikovIna základe Zmluvy o poskytovaní vereJnych slUŽieb. adresa uml8s1nenla koncového bodu verelnE!j telefónnej slulby a meno. pnezvIsko v pripade
fyzICkej osoby· nepodnIkatera alebo obchodne meno v prípade fyzICkej osoby· podrukatera alebo pravniCkej osoby_ pnčom tteto údaje Nana tzv základný
rozsah UdajOV pre Učety zvereJnenIa v zozname účastnikova Informačnej slulbe Ut:astnlk. ktorj ,e fyZiCJl;ou osobou podnikalerom alebo právnICkou osobou.18
zárove" oprc1rvneny po1ladal spolu so zakladnym rozsahom UdaJOV a, o ZVerejnenie kateg6ne }ednE!j vybranej ekonomlCk8j ČInnosIl Útastnlka v zozname a
informaetlej slulbe Podniku V pripade osobltnej dohody s Podnikom mOtu byt v zozname a Informačnej službe Podniku zverejnené aj dal§le Udaje urtené
Účastnfkomnad rámec tzv záldadného rozsahu podta predchádzaJUceJ vety, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu V prfpade lladostl o zverejnente
UdaJOV zarover'l Utastnik bene na vedomie a súhlasi s podmIenkami zverejnenia uvedenyml v prfslu!n8j časti V!eobecnych podrTlleOOk. upravujúcej podmienky
zvereJflovama UdaJOV účastnikov v telefoonom zozname a Informačnych slUŽbách

Rezervované telefónne čfslo 0474511694

Uvedené telefónne člsle bude pndelené v Ulvlslosb od technických možnosti Podntku

Kob)OdnMe e.. 1·11KJOTW
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Ostatni ustanovenia

$pracuvanle osobných UdaJov Podnik bude pou!lvat údale o Útastníkovl za podmienok uvedenych .... 0 Všeobecných podmienkach a v prislu~nych právnych
predpisoch Rozsah, Učet a podmienky spracúvanIa udaJov o Útastnikovi sú bllHhl ~p(!cllikovanévo V~eobecnych podmienkach (tasl Zhromažďovanie a
používanIe Informácii OÚčaslnlkoch) V prlpadoch, kde môže Út3stnik zam~ZII. aby sa Jeho úC3Je použlvah na urMé titely. Účastník móle kedykol'vek Podniku
oznamlf že SI neželá takéto pOužívanie jeno údaJov I\k JO podmIenkOU spracúvania údaJov llta.stnlka udel~nlO suhlasu, móže utastnjk takyto súhlas
kedykoNek odvolal', v prfpade te ho udeli Účastník móže Podniku kedykol'Yek poŽIadalo lnlormoaclu. ako sa Jeho údaje používaJu Viac InformácH opoužlvanl
údaJov možno nájsť na wwwtelekom sk alebo IntemetovcJ stránke Podniku klolé~ JU v buducnosll nahradi

Pokračovanie dokumentu na dalšel slrane

Kobjednávke Č· '·11 KJOTW
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Podmienky akcie

Akciové ceny pre právnické osoby a fyziCké osoby· podnlkatefov za vyutlvanle telefónnel prlpojky TP1 s aktlvovaným volacim programom BIZnis Akllv, BiznIs
Slovensko, BlZnis Uni 50, Biznis Uni 150, Biznis Premium a pre právnické osoby, fyzické osoby· podnikaterov a fyzické osoby· nepodnlkaterov za využivanie
ISDN BRA prlstupu s akllvovaným volacim programom BIZnis ISDN Uni 100, BLZnis ISDN U0I2OO za nasledovných podmienok a s nasledovnými benefitmi.

A)poskytnutle akCIOvej mesačnej ceny za poutívanle
telefónnej prlpoJky TP1 vo volacom programe Blzms Aktlv, Biznis Slovensko, BiznIs Uni 50, Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA prístupu vo volacom programe
BiznIs ISDN Uni 100, BIznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viaZanosti pre vyutivanle vybraného volacieho programu počas 12 mesiacov (dalej len Mdoba
Viazanosti"), vo vý!ke podra Tabul'ky Č 1,
Volac! program; Cena platna počas 15 mesiacov (bez DPH)/meslac, Cena platna počas 15 mesIacov (s DPH)/mesrac; Splatnosť
Biznis Aktiv; 15,95 EUR, 19,14 EUR, vopred
Biznis Slovensko, 22,95 EUR; 27,54 EUR, vopred
BizniS Uni 50,13,95 EUR, 16,74 EUR; vopred
Blzms Uni 150; 21,95 EUR; 26,34 EUR; vopred
BtzOls ISDN Uni 100; 23,95 EUR, 28,74 EUR, vopred
Biznis ISDN Uni 200; 27,95 EUR, 33,54 EUR, vopred
Tabul"k.a č 1

B)poskytnutle akCIOvej mesačnej ceny za poutlvame
telef6nnej pripOjky TPl vo volacom programe BizniS Aktív, BiznIs Slovensko, BiznIS Uni 50, BIZniS Uni 150, BizniS Premium alebo ISDN BRA prfstupu vo
volacom programe Biznis ISDN Uni 100, BiznIs ISDN U0l200 so zmluvnou dobou viazanosti pre vyutívanle vybraného volacieho programu patas 24 mesiacov
(daielien "doba viazanosll"), vo vý!ke podra Tabul'ky č, 2
Volacf program, Cena platná patas 27 mesiacov (bez DPH}lmeslac; Cena platná patas 27 mesiacov (s DPH)/meslac; Splatnosť
BlzOls AktJv, 13,95 EUR, 16,74 EUR, vopred
BizOls Slovensko: 20,95 EUR; 25,14 EUR; vopred
Bizms Uni 50; 11,95 EUR, 14,34 EUR, vopred
BizOls Uni 150; 19,95 EUR: 23,94 EUR, vopred
Blzms 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
Tabu/'ka č 2

C)poskytnulie akciovej mesačnej ceny za poutlvanie
telefónnej prlpojky TP1 vo volacom programe BiznIS Akliv, BiznIs Slovensko, Biznis UOI 50, Biznis Uni 150, Biznis Premium alebo tSDN BRA prlstupu vo
volacom programe BizniS ISDN Uni 100, Biznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti pre vyutlvanle vybraného volacleho programu počas 36 mesiacov
(dalej len "doba Viazanosti"), vo vyAke podra Tabuľky č 3
VolacI program; Cena platná počas 39 mesIacov (bez DPH)/mesI8c; Cena platná počas 39 mesIacov (s DPH)/meSlac, Splatnos!'
BizniS Ak-tN; 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
BlZflis Uni 150; 19,95 EUR, 23,94 EUR, vopred
BIZnis ISDN Uni 100, 20,95 EUR; 25,14 EUR; vopred
BlzOls ISDN Uni 200, 25,95 EUR; 31,14 EUR; vopred
BIzOls Premium, 39,98 EUR, 47,98 EUR, vopred
Tabul'ka č.3

O)poskytnutie dvojnáSObnéhO počtu vornyCh minut v rámci volaCIeho programu a sUčasne akciovej mesačnej ceny za poutlvanie
telefónnej prfpojky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA prlstupu vo volacom programe Blzms ISDN Uni 200
so zmluvnou dobou viazanosti vyutlvanla vybraného volacieho programu počas 24 mesiacov (dalej len Mdoba viazanosti"), vo vý!ke podra TabuTky č 4
Vol program, Akciový počet vot min, Smery voianI zahrnuté vo varnýCh min, Cena platná počas 27 mes {bez DPH)/mes, Cena platná počas 27 mes {s
DPH)/mes , Splatnosť vopred

Btznis AktN; 200; miestne, meclzlm., VolP (06x), volania na 096x, medzm volania O a 1.lanfné 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 tarifné pásmo; 14,89 EUR, 17,87 EUR, vopred
Biznis Uni 150, 300, miestne, medZJm" VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzln volanIa O a 1 tarifné pásmo, 23,99 EUR: 28,79 EUR, vopred
Biznis ISDN Uni 200, 400, miestne, medzim VolP (06x), volanIa na 096x, mobilné volania SR, medzlO volania O a 1 tanfné pásmo, 32,99 EUR, 39,59 EUR,
Tabul'ka č 4

E)poskytnutie dvojnásobného počtu vorných minul v rámo volacieho programu a sUtasne akciovej mesačnej ceny za poutlvanle
telef6nneJ prípojky TP1 vo volacom programe BtZnlS Aktiv, Biznis Uni 50, BizniS Uni 150 alebo ISDN BRA prlSlUpu vo volacom programe BizniS ISDN Uni 200
so zmluvnou dobou viazanosti vyutrvania Vybraného volaCIeho programu počas 36 mesiacov (dalej len "doba viazanosti"), vo vý!ke podra Tabul'ky č 5
Vol program, AkCIOVý počet vor min., Smery voiani zahmuté vo varných min, Cena platné počas 39 mes (bez DPH)/mes, Cena platná počas 29 mes (s
OPH)/mes., Splatnost vopred
BizOls Aktiv, 200. miestne, medzim" VolP (06x), volania na 096x, medzlO volania O a 1, tanfné pasmo, 15,99 EUR, 19,19 EUR, vopred
Bizms Uni 50,100, miestne, medzim" VolP (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), volania na 096x, mobilné volania SR, medzln volanta O a 1 tanfné pásmo~ 23,99 EUR: 28,79 EUR, vopred
Biznis ISDN Uni 200: 400; miestne, medzim VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzlO volania O a 1. lanfné pásmo: 32,99 EUR; 39,59 EUR,
TabuFka č,5

F)Ballk Blzms MObil poskytovany počas obdobra 27 alebo 39 mesiacov, prvé 3 mesiace bezplatne a počas zvy!nych 24 alebo 36 mesiacov za mesačny poplatok
1,66 EUR bez DPH /1,99 EUR s DPH, ktorého obsahom nie su t.adne vorné minúty, ale posky1ovanie akciovej ceny vo výtke 0,0600 EUR bez DPH I 0,0720
EUR s DPH za minulu za automaticky uskutočnené volania do verejnych mobilnýCh sletl národnych operátorov po dobu 27 alebo 39 mesIacov odo dr'la
znadenla

G)Ballček medzIOarodných voiani Brzms zahraničie posky1ovaný počas 27 alebo 39 mesiacov
Baliček, Počet vorných mInul/mesiac; Cena (bez DPH)! meSiac, Cena (s DPH)fmesiac
BlZnlS zahraniele, 1000 min do zahraničia, 3,99 EUR, 4,79 EUR
Tabul"k.a č 6
AkCiOVé ceny pOdra bodov A), B), C), O), E), F) alebo G) budu poskytnuté pri splneni nasledUjúcICh podmIenok
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1 Ak záulemca alebo účastnlk požiada o Ich aktiváCIu v obdobi poé<:Js účlnnosh tohto cenového vymeru

2 PodmIenkou poskytnulIa akcIOvej mesačnej ceny podra bodov A). O) alebo C) za použfvan~ tolefónneJ pripoJky TPl alebo ISDN BRA pflslupu le, te účastník

podá
a)návrh Zmluvy o posky1ovanl vereJnych služieb na poskytovanie ..-ereJncllclefónnej služby (dalej aj ako "VTS") vo volacom programe BizniS AklN, BizniS
Slovensko, Biznis Um 50. BIZniS Uni 150. B12nIS ISDN UnI100.l)iznl$ tSDN Uni 200 alebo BIlnis Premium,
b)alebo návrh Dodatku k Zmluve o poskytovani verejných slu!lcb na poskylovanle VTS vo volaoolJl programe Ol,mls AklJv OlLms Slovensko, BizniS UnI 50.
Biznis Uni 150, 81znls ISDN Uni 100, BiznJS ISDN Uni 200 alebo BIZniS Premtum,
ktorým sa účastnIk zmluvne zavIale využival VTS po dobu 12 alebo 24 mesiacov odo d,'a zfladcnl3 (nové TP1 alobo I::iON ORA prlslupy) alebo 12, 24 alebo 36
mesiacov odo dr'la účinnosti Oodatk.u k Zmluve o pOskylovani vere/nych slUžieb (exlslujúce lP 1 alebo ISDN BRA prislupy)

3 POdmienkou poskylnuba dvojnásobného poClu varných minút v rámcI volacIeho programu a súčasne akCIovej mesačnej ceny podľa bodu O) alebo E) za
použivanie lelefónnej pripoJky TP1 alebo ISDN BRA príslupu le. že účastnik poda
ajnávrh Zmluvy o poskYlovanl verejnych služlec na poskytovanie VTS vo volacom programe BIZniS AktIV. BIZniS Uni 50. BizniS UnI 150 alebo 81Z0l5 ISDN Um
200,
bjalcbo navrh Dodatku k Zmluve o posk.ytovanl vereJnych slUžieb tl3 poskytovan".~ VTS vo volacom programe BIznis Aktlv BIZniS Uni 50, BIlnis Uni 150 aJebO
BiZniS ISDN UnI 200.
klorym sa úČ3slnlk zmluvne zaviaže využivaľ VTS po dobu 24 mesIacov Odo d~a znadenia (nové l Pl alebo ISDN BRA prlslupy) alebo 24 alebo 36 mesIacov
odo dna účinnOsti OodatÄu k Zmluve (existUjúce TP1 alebo ISDN BRA prislupy)

4 Beneflt akCiovej mesačnej ceny za poutlvanle lelef6nneJ pripOjky TPl alebo ISDN BRA prístupu bude uplatneny účastnikovI formou zravy z fakturovanej sumy
za použivanie lelefónnej pripojky TP1 aleho ISDN BRA pr/stupu v jednom z uveden~ch volacich programov počas 15,27 alebo 39 mesIacov odo dr'la zrradenta
tele'oonej pripoJky TP1 alebo ISDN BRA prístupu alebo ucmnostl Dodatku Io:. Zmluve o poskytovani verejnych služieb PO uplynuti tejlO doby bude cena za
poutívanie volacIeho programu učlovaná podľa al..luálne l-fatného Cennika V pripade ak útastnlk počas IIVilma zmluvnej doby vialanosb zmeni pOvodny voiaci
program na program s vysslm mesatným poplatkom zIska akciovú cenu mesačnéhopoplatku la použivanie lelefónnej pripoJky TP1 alebo ISDN BRA prlstupu
podľa podm,enok nového volaCieho programu podfa l aburky t 1 Tabulky Č 2. Taburky č 3. Tacurk.y č 4 alebo Taburky Č. 5 tohto cenoveho výmeru, pnčom
mu zostava zachovaná pôvodna doba poskylovan.a beneflto... a pôvodná doba vl~zanostl

5 Benefit dvoJnasobného počtu vornych minul v rámci volacieho programu bud~ uplatneny účaslmkovl formou zravy z fakturovanej sumy za hovorné vo
vybranom volacom programe poCas 27 alebo 39 mesiacov odo dr'la znarJema telefónne, pripOjky TP1 alebo ISDN BRA prístupu alebo dr'la účinnoSIl Dodatku k
Zmluve o poskytovani verejných slUŽieb PO uplynuli tejto doby budp- počel vornych minul v rámCI volaCieho programu uplalr'lovaný podra aktuálne plalneho
Cennika Ak účastnik počas trvanIa zmluvnej doby v,,)Zanosll zmeni pOvodny voiacI progr<Im na program s vyššlm mesačnýmpoplalkom. bude mu uplatnony
dVOjnásobny počet mlnúl podra podmienok novéhO volaCieho programu podra Tabuľky č 11 alebo Tabuľky č 5 V prípade, ie ma účastnikna jednom mieste
poskytovama služby (Adresát) viac telefónnyCh prlpoJok TPl alebo ISDN BRA prislupov (l J vlat:ero Itnlek) s rovnakym volaclm programom, móle SI al..tlvovaľ

volaci program s benefllom podfa lohto cenovéhO vymeru Icn pre vS-fOlky t-elo linky stičasne

6Účastnfk nemOže počas doby VlaZal10sl1 požiadat o zmenu bancf'lov (napr polo.iar VYUžil beneht po<Ha bodu A), nemOže počas doby vlazanOiti požiadalo
zmenu na benefit podra bodu O)

7 Bafik Blzms Mobil nie je možné komblno....at· s akCiovými podmienkamI podra bodov O) a E) tohto ceno....ého vymeru (dvojnásobny pocel vorných mmút v ramci
....olaciehO programu a stičasne akciová mesačna cena) O akllVaclu eallka BizniS Mobil mOle účaslnik poiladat len v momente podania návrhu Zmluvy O
poskytovani verejnych slUŽieb alebo Dodalku k Zmluve o poskytovani verejných služlcb podra podmienok tohlo cenového výmeru Ku každej telef6nnej pripojke
TP1 alebo ISDN BRA prlstupu Je možnosl aklivovat Jeden BaHlo. Biznis MobIl Účastnll-. môže Ballk BizniS Mobil kcdykol'vek počas zmluvnej doby viazanostl
zrUŠIt. Jeho op3tovná akti....áCla podľa podllllenok tohto cenového výmeru 'Ihk nie ja možná PO uplynulJ doby 27 alebo 39 mesiacov odo dr'la ak\lvácle bude
mesačnypoplatok za používame BaUka Biznis Mobil účtovaný podra platného Cennika AkCIová cena volaní vo vyške 0.06 EUR bez DPH/O.On EUR s DPH za
mlOutu na automaticky uskutočnené volania do verejných mobilných SICU národných operátorov plall po dobu 27 alebo 39 mesiacov odo dr'la akbvacle

8.Batltck B[znls zahramčle obsahuje vetné minúty pre aUlomatlcky uskuloenené mWllnárQCIné v"lanla do pe'mych a mobilnych sieti krajin Tanfného pásma O a
1 Na baUtek Blzms zahraničie sa uplatr'luje zásada koreklného vyulivanfa slulby trI3Xtmj;nc 1000 mlnúl pre aulOm:lt1cky uskuločnené medzinárodné volania do
pevných a mobllnych sieti krajín Tanfného pasma O a 1 .la mesiac Pri prekrotenf hran ce 1000 lnlnÚlla mesiac budú mt:dzlnarodné volania do pevnych a
mobIlných sieti krajin Tanfného pásma O a 1 spoplatnené podľa aktuálne platnéhO Cennika O aktiváCIU baUka BizniS lahraOlčle za podmienok podľa tohto
cenovéhO v'imeru mOže lJtastnik pOžIadal len v momente podania návrhu Zmluvy alebo Dodatku k Zmluve podľa podmienok tohlo cenového výmeru Ku kaídeJ
telefónnej pripoJke TP1 jC možnosi aklivovať jeden ballk BiznIS zahraniČie

9 Balíček BizniS zahramčie bude ÚčastníkOVI poskylo....aný po dobu 2~ mesIacov odo dr'la madenla TP1 S volaclm programom BIZnlS Plemlum alebo po dobu 2]
alebo 39 mesiacov od účmnosb Dodatku k Zmluve, klorým eXistujÚCI Utastnik vl S proslredníctvom TPt po/iadal o akhvaclu programu BizniS PremIum s
Balfčk.om BiznIS zahramčle Účastnik móle Balltck BizniS zahramčle kedykoľvek počas doby poskytovanIa Zru!lf. opälovná akttvácla balička BlzntS zahramčle za
podmienok podra tohto cenového vymeru nie je možná PO uplynuli doby 27 alebo 39 mesiacov odo dna aktiváCIe balička BIZOlS zahranič-le bude baHtek BIzniS
zahranIčIe zrušeny

10 Pn leJefonickom alebo elektronIckom oblectnani slUŽieb dehnovanych v lomlo cenovom vymere, má útastnfk nárok na ahclové ceny a podmienky v prlpade.
ak telefonickú alebo elelo.tronlckÚ objednávku uskutočni počas účlnnosh lohto cenoveho vymeru (určujucl Je dátum pnJatla tclelomckeJ alebo elektronIckej
objednávky) a zarover'\ doruči podplsane zmluvné dokumenty na Cenlrum sl<J!lcb zdkaznlkom. resp na predajné mIesto najneskOr do troch tyžd~ov od
ukončema akCie (určujtJci Je dalum pnjatla navrhov zmluvnych dokumenlov)
Ak SI účaslnlk telefonicky alebo eleklromcky objedná slulby dc'inované v tomto Cenovom výlT'cre počas doby jeho učinnosU. ale podpisané zmluvné dokumenly
nedoruči na Cenlrum slu!leb zákaznikom. resp na predajné miesto do troch tyždr'lOV od ukontenl8 ""kcJe, nevzn,ká mu n.irok na ponúkané al-.clové ceny slUŽieb
uvedene v lomia cenovom výmere

11 Účastnik stráca nárok na využivanie lelefónneJ pripojky TP1 alebo ISDN ORA prístupu za akciové ceny alebo akclovych pOdmienok v zmysle tohlo cenového
výmeru, ak počas doby viazanostI dÔjde k nasledovnym pripadom
a)zmene volaCIeho programu na žIadost ÚčastnIka

b)prechodu z telerOnnej prJpojky TP1 na ISDN BRA prlSIUp ajebo nao ak,
c)zmene v osobe ueastnlka z právniCkej osoby na fyzlcku osobu 4 spolreMeta pn vo1acicn prOQrarnoch k 1~lefooneJ pripojke TP1
Zmluvná pokuta pn prechode z telefónnej pripoJl(y TP1 na ISDN BRA prislup alebo naopak pOdľa pism bl a prlzmcne v osobe účastníkaz pravnickej osoby na
fYZIckú osobu pn volac!ch programoch k telef6nneJ pripoJke TPl podla plsm cl sa neu;:llalni
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12 Na akCtOV6 ceny za pou.tívame telefónnej prípojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu v zmysle tohto cenového výmeru nerN nárok Učastnik, ktorému plynie doba
vluanosll na vyu1lvanle VTS na základe I"'ho cenového výmeru {S vYOlmkou tých účastnikov. ktor! malú menej ako 3 kalendárne mesiace pred uplynutim
pO\Iodnej doby VIazanosti podra ln6ho cenového výmeru} Učaslnrk, ktorému pIyn.e doba viazanosti na základe cenového výmeru. klOfým bola definovaná
akClO\lá cena za znaderue preloterue, premIestnenie telefónnej prlpoJky TP' alebo ISDN BRA priSlupu alebo znademe loUInej prenosítefnosti člsla pn prelolenl
telefónnej prípojky TP1 alebo ISDN BRA pristupu. može vyutrt akaov6 ceny za poulívanl8 telefOnne, prípojky TP1 alebo ISDN BRA prfstupu podra tohto
cenového výmeru Účastnik. ktorému plynIe zmluv~ Vlazanost na základe ceOO\léhO vY-meru, ktorým bola deftnOvaná akaová cena koncového telefOnnehO
zanadema (0Iu"em akCIOVej ceny GPS M o Moov 200 CEU) može VYU!11 benefity podfa tohto cenového výmeru

13Ak.QOVé ceny za použlvante ISDN BRA prístupu v zmysle tohto cenového vymeru molu Vyu!lt aj tyz.ICk.é osoby - nepodnJkateha

14 Ak Učastnik vyu!J1 akoové benefity v zmysle tohto cenového vymeru, zaväzUje sa neprelrílle vyu!ivaťVTS prostrednlctvom TPl alebo ISDN BRA prfstupu so
zvoleným volaclm programom počas dohodnull!j doby vl3Zanosb, v teJto sÚ\lismb sa zavazuJe najma neuskutočnrt lladny taky ukon, ktorý by smeroval k
ukončeniU Zmluvy pred uplynutlm dohodnutej doby viazanosti a zárovefl nedopustiťsa takého konania, na základe ktorého by VZniklo právo Podniku ukončrt'

Zmluvu pred uplynutim dohodnutej doby vl3Zanosb V pripade, že Účastnik poru~1 závaz()l( nepretržite vyulivat VTS vo zvolenom volltefnom volacom programe
poeas 12, 24 alebo 36-mesatnej doby Viazanosti, a lo najma, ale nIelen tým. le
8)uskutočnl taký ukon, klarY by smeroval k ukončeniU Zmluvy pred uplynutIm doby V13zanOStI alebo
b)pollada o prechod na volad program s nlUlm mesačnýmpoplatkom ako voliterný volacI program pOvodne znadeny na základe Zmluvy alebo Dodalku 8 takyto
program mu bude po dohode s Podnikom aktivovaný alebo
c)svoJlm konan1m. resp opomenullm spOsobi dOvod, pre ktorý Je POdnik oprávnený od Zmluvy odstúplf alebo JU vypovedat,
je Podnik oprávnený vyúl:tovať ul:astnfkovi zmluvnú pokutu v záVislosti od volacieho programu vo vyAke podra Tabul'ky č 7

Volaci program; Zmluvná pokuta v prlpade poru!enla podmienok podra bodu A) (DPH sa neuplatt'luJe);
BIZniS Aktrv, BiznIS Uni 50, Biznis UnI 150, BIZnIS Slovensko, BIlOIS ISDN Uni 100, BIZniS ISDN Uni 200 100.00 EUR

VoIacf program; Zmluvná pokuta v prípade poru!enia podmlel'lOK podra bodu B), C) O) alebo E) (DPH sa neuplatfluJe)
BWlIS AktIV BlZOlS Unf SO, BIZOIS Uni 150, BIZniS Slovensko, BlZnls ISDN Uni 100. BIZniS ISDN Uni 200 150.00 EUR

VolacI program, Zmluvná pokuta (DPH sa neuplatfluJe)
BlZOJs Premium; 0.01 EUR
Tabunta č 7

Cenovy vjmer l:.. 4350812013 nadobUda platnosr a Učulnosť dflom 1 }Ula 2013 a jeho oonnost konl:l dňa 31 ~16bra 2013 (vrátane) Účastnik zároveň sVOllm
podplsom potvrdzu,e, že suhlasl I podmtenkamt uvedenyml v prislu!nom Cenovom výmere

Kód obchodného miesIa ZOO26
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Meno predajcu:
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