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Dodatok k Zmluve o po§kytovaníverejných služieb

Kód

objednávky:

1.105635250766

účastníka: í010519900
Kód adresáta:
1010519904
Kód tlačiva;
8'l2

Kód

@
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@
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O

o
0
E

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.
kód predaicu:

P3!k{:!1?8l81762Bratislava,zapisaný:obchodnýregister
lCO: 35 763 469, DlC; 2020273893, lC pre DP!: SK2020273893
Tqlesales VSE Rep_8226

ZastúpenÝ:

Silvia Haburaj

Kód tlačiva; 812

(d'alejlen "Podnik") a

účnsrHíx- pnlvHlcxn osoBA/F
Obec Krajné, Krajné 52,91616 Krajné

(d'alej len "Účastník")

šrnrurÁnruy onoÁn / zÁKoNNÝ zÁsTupcA l spLNoMocNENÁ osoBA

Titul/Meno/Priezvisko

starosta obce

Ulica:

l

Obec:
Teleíón:

súpisné číslo:

orientačnéčíslo:
PSC;

|ó.oR l Rasu:

ADRE§ÁT

-

adresa zasielania

listín

Titul/Meno/Priezvisko:

Obec Krajné

Adresa zasielania:

Krainé 52,9í616 Krainé
Papierová faktúra zasielaná poštou.

Spósob fakturácie;
Císlo SMS notifikácie;
zúčtovacieobdobie:

Mesačne od 1,dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUIKA č. 1
AKCIA;2014/20í5. Biznis kampaň -Telefonovanie.ISDN

=>

DOBAVI44ANOSTI:24

Názov služby: Verejná lelefónna služba
Císlo zmluvy; 203052701 7

mesiacov

Telefónne číslo:0327786121
Typ pripojenia: l§DN
Program služby: Biznis |SDN Uni 200

Biznis |SDN Uni . Príplatkový balík
Priama dovolatel'nost'na jednotlivé l§DN prístupy zapojené do DDl
zvereinenie v telef. zozname
Názov
Biznis |SDN Uni200
Základ ple výpočet ZP

,

Žiadamo zvereinenie

Platnost'ceny
Akciová cena platná počas 1
30. mesiaca
Zmluvná pokulq za porušenie závázku viaíano§ti

Na položky označené n sa neuplatňuje DPH
V

Cena s DPH
::_,ňffi
180,00 EUR

rozsahu a spósobom uvedeným V tomto dodatku, ostatné ustanovenia ZmluVy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknutó ostávajú p|atnosti
V
bÓ.

...ny,.,

DOdatkom dotknutá a plynie nad'alej bez Zmeny, V takomto prípade bude Podnik úótovať cónu v z'áVislosti od toho, v ktorom
momente doby Viazanosti sa účastníknachádza,

sPracÚVania osobných, Prevádzkových a lokalizaČných údajov, upravujúcich podmienky zverejňovania údajov účastníkov
v teleíónnom zozname a informačných siužbách,

Kódobjednávky:
V0,16,01 6_201
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5)

Učastnikovi najmenej jeden mesiac Vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná,

PODMIENKYAKCIE:

cena bez viazano§ti,

6)

osoby alebo fyzickej osoby

-

podnikat€l'a na fyzickú osobu

-

spolrebitel'a, aIebo (ii) prechodu z |SDN nnn pristupu ňá

rrt

.

ZMLUVNÁ POKUTA (ZP)|

PoČas PlYnutia dobV Viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušeniá poskytovaniá'Stužieb v dósledku porušenia závázku vázanosti.

b)

VYÚČtoVaná suma zmluvnej PokutY

=

Základ Pre Výpočet ZP

-

(celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkov,ý počet dní doby viazanosti - základ pre yýpočet zmluvnej pokuty)

vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo \nýške presahujticoj sumu vyť]čtovanoj zmluvnsj pokuty,

Viazanosti neplynie.

nájsť na Www.telekom,sk,

Osobitných podmienok a Cenníka.
zaváZuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté V súVislosti so zriadením služby vo uy'ške 100 € (DPH sa n'euplatňuje),
uplatni sadzbu dane z pridan€j hodnoty aktuálnu V čase VZniku daňovej povinnosti Podniku.

vžifine,dňa

28,11,2017

;

l

Slovak Telekom, a.s. v zastúpení
§ilvia Haburaj

.

Kódobjednávky:
v0, 16.016-201

sřána: 2l2
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