Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Informácie o zmluve:
TP4052108583911

TP

Cisto zmluvy

1011012800

1011012801

Kód účastníka

Kód adresáta

uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763
469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len "Podnik") a
Účastníkom (ďalej len "Dodatok").
Žiadateľ vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu (pokiaľ nie sú údaje predvyplnené).
* - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť
** - údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti
Účastník
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obecný úrad

•

Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ
IČO: 00649813

IČ DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri:

Oddiel:

Ulica: Rybník
0

Súpisné číslo:

"Kontaktný telefón 0475491177

Vložka číslo:

Obec: Rybník

PSČ: 98265

Dodacia pošta: Ratková

Orientačné číslo: -

Poschodie:

Miestnosť č.:

"Fax:

"E-mail:

Štatutárny orgán
Ulica:

"Kontaktný telefón: 0475491177

Číslo OP:

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obecný úrad Obec:

PSČ:

"Mobil: —

Adresa umiestnenia koncového bodu siete služby zriaďovanej na základe tejto Zmluvy
Popis: Obecný úrad
Ulica: Rybník

Obec: Rybník

PSČ:98265

Dodacia pošta: Ratková

Súpisné číslo:

Orientačné číslo: -

Poschodie:

Miestnosť č.:

2. 0

Osoba oprávnená na prevzatie: Obecný úrad -

Číslo OP:

-Kontaktný telefón: 0475491177

"Mobil: ---

Adresát • adresa zasielania písomných listín
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obecný úrad Číslo OP:

IČO: 00649813

IČ DPH:

Ulica: Rybník

Obec: Rybník

PSČ: 98265

Dodacia pošta: Ratková

Orientačné číslo: -

Poschodie:

Miestnosť č.:

Súpisné číslo:

2- 0

Predmet Dodatku
Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorou sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb s číslom uvedeným v časti "Informácie o zmluve" mení a upravuje
v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti

Zúčtovacie obdobie a frekvencia fakturácie
Zúčtovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred,
frekvencia fakturácie jednomesačná

Spôsob fakturácie
Elektronická faktúra
vo formáte
(EF PDF)sprístupnená na Internetovej stránke Podniku
Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka a
zároveň súhlas s poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupnením na Internetovej stránke Podniku.

Doba viazanosti
Doba viazanosti začína plynúť odo dňa začatia poskytovania Služby, ak nieje v Cenníku alebo príslušnom Cenovom výmere uvedené inak.
V prípade porušenia záväzku Účastníka nepretržite využívať služby na základe tohto Dodatku počas dohodnutej doby viazanosti sa Účastník zaväzuje uhradiť
Podniku zmluvnú pokutu pre príslušnú službu a dobu viazanosti vo výške podľa podmienok zverejnených Podnikom v Cenníku alebo podľa podmienok v
príslušnom Cenovom výmere, ak sú Účastníkovi poskytované služby na základe tohto Dodatku za zvýhodnených podmienok podľa príslušnej akcie.

Akcia
Podnik sa zaväzuje poskytovať služby Účastníkovi za zvýhodnených podmienok podľa typu akcie vyznačenej v tejto časti, za podmienok zverejnených Podnikom
pre poskytovanie danej akcie v príslušnom Cenovom výmere, ktorý tvorí súčasť tohto Dodatku. Podmienky danej akcie sú zároveň bližšie špecifikované v časti
tohto Dodatku označenej ako "Podmienky akcie".
TP - Právnické osoby a podnikatelia
Aktivácia zľavy
TP - Biznis Uni 50 - základný poplatok - bez zriaď. poplatku
Telefónne číslo:
0475491177
Parametre produktu: Typ inštalácie
Kategória linky TP Biznis Uni
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Špeciálne programy - Biznis Uni

žiadny

TP Biznis - Zima 2011 - Zľava na mesačný paušál na 15/27 mesiacov - viazanosť 12/24 mes.
Telefónne číslo:

0475491177

Parametre produktu: Jeseň/Zima 2011 - Volací program TP
Biznis Uni 50
Trvanie zľavy v mes. 15/27
27
Viazanosť 12/24 mesiacov
24 mesiacov
TP Biznis - Jar 2010 - Zľava na mesačný paušál na 24 mesiacov • viazanosť 24 mes.
Telefónne číslo:
0475491177
Parametre produktu: Jar 2010 - Volací program TP
Biznis Uni 50

Činnosť: Deaktivácia

TP - Biznis Uni - poplatok za volací balík
Telefónne číslo:

0475491177

Parametre produktu: Volací balík TP Biznis Uni
Ostatné ustanovenia

Biznis Uni 50

Tento Dodatok sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
(ďalej len "Všeobecné podmienky"). Osobitné podmienky pre poskytovanie hlasových služieb tvoriace prílohu Všeobecných podmienok (ďalej len "Osobitné
podmienky"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú súčasťou tohto Dodatku. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, prípadne zľavy z ceny, sa
dojednávajú podľa platného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len "Cenník"). Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie
Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, Cenníka a Cenového výmeru podľa príslušnej akcie. Ak nie je v Dodatku dohodnuté inak, platia ustanovenia
Všeobecných podmienok. Osobitných podmienok a Cenníka.
V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od tohto Dodatku predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konaním alebo nečinnosťou zmarí
zriadenie zmluvne dohodnutej služby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje).
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.
Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych
predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach ( článok Zhromažďovanie a
používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku
oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas
kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní
údajov možno nájsť na www. telekom sk alebo internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.
Pokračovanie dokumentu na ďalšej strane
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