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k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky: 1.105635250766
Kód účastníka: 1010519900
Kód adresáta: 1010519904
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Slovak Telekom, a.s, B"ajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel §a, vložka číslo 2081/B
]CO;35 763 469, DlC:2020273893, lC pre DPH: SK2020273893

Kód predaicu: Telesales VSE Rep,8226 I Kód tlačiva: 812
ZastúpenÝ: Silvia Haburaj

šrerurÁnruy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA

ADREsÁ

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

v rozsahu a spÓsobom uvedeným v tomto dodatku, ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nio sú týmto dodatkom dotknuté o§táVajú V platnosti bez zmeny."

Dodatkom dotknutá a plynie nadalej bez zmeny, V takomto prípade bude Podnik ťtčtovať cenu v záVislosti od toho, V ktorom momente doby viazanosti sa účastník nachádza,

KódobjednáVky; 1-105635250766
v0,,1 6,016-201 71 030",1 7|02|06
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Obec Krajné, Krajné 52,91616 Krajné

(d'alej len "Účastník")

Titul/Meno/Priezvisko: starosta obce
Ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo:
Obec: PSC:
Telefón: |0.0P / Pasu;

- adresa zasielania písomn listín
Titul/MenolPriezvisko: Pb.ec K6jné
Adresa zasielania: |úqj4é 52,91616 Krajné
Spósob íakturácie: Papierová faktúra zasielaldpgštou,
Císlo SMS notifikácie:

zúčtovacie obdobie: Mesačne od 'l,dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABULKA č. 1
AKCIA: 20í41201n 1Biznis kampaň - Teleíonovanie - |SDN + DOBA VIAZANO§TI: 24 mesiacov Aktivácia
Názov služby: Vergjná telefónna služba
Císlo zmluvy: 20296581 26 Adresa umiestnenia: Krainé 97, 91616 Krainé
Ďalšie číslo MSN: 0327786213

Ďalšie člslo MSN: 03277862,12

Telefónne číslo; 0327786125

Typ pripojenia: |SDN

Program služby: Biznis |SDN Uni200

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie

Biznis |SDN Uni . lríplatkový balík
VoVe/E!e!!1pli !qý detailný výpis . Spoplatnenie

Zvereinenie v telef, zoznqlTte: Žiadam o nezvereinenie

Názov Platnost'ceny Cena s DPH Splatnost'
Biznis |SDN Uni200 Akciová cena platnáp!čq§ 1. - 30, mesiaca 29,00 EUR mesačne/vopred
Základ pre výpočet ZP Zmluvná pokuta za porušenie závázku viazanosti 180,00 EUR iednorazovo
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§PracÚVania osobných, Prevádzkových a lokalizačných údajov, upravujúcich podmienky zverejňovania rldajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných siužbách.

Učastníkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná,

5) PODN4iENKY AKC|E:

cena bez viazanosti,

osobyalebofyzickejosoby-podnikatel'anafyzickl]osobu*spotrebitelh,atebo(ii)pr€hodu zlsDNBRApristupunaTP1,
6) ZNILUVNÁPOKUTA(ZP):

poČas plynutia doby viazanosti aŽ do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dósledku porušenie závázku viazanosti,

b) VytlČtwaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpočet ZP - (celé dni uplynuté z doby viazanosti/colkový počet dní doby viazanosti 
- 

Základ pre Výpočet zmluvnej pokuty)

vyúčtovaná zmluvná pokuta, len Vo výške píesahujúcej sumU Vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

Viazanosti neplynie,

nájsť na WWW.telekom.sk,

osobitných podmienok a cennika,

zavázuje sa zaplatiť Podniku náklady Vzniknuté V súvi§losti so Zriadením sIužby vo Výške 100 € (DPH sa neuplatňuje).

uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku

V Žiline, dňa 28,11.2017 V
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§lovak Telekom, a,§" v zastúpení
Silvia Haburaj
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