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Dodatok k Zmluve o poskytovanĺ verejných služieb Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kod tlačiva:

ĺ_548150091405
1 0í 051 9900
í010519904

B'.|.2

uzavretá podľa ust' s 44 a súVisiacich ust. zákona ó,.35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov medzi Podnikom a Účastnĺkom (ďalej
len "Dodatok').

PODNIK

(dalej len a

ÚČlsľľĺíx - PRÁVNtcxÁ osoeľFYacKÁ osoBA - PoDN|KATEĽ

(d'alej len''Učastník'')

ŠrnrurÁnNY oRGÁN l zÁxonnÝ zÁsrupcn / sPLNoMocNEN Á osoee

ADRESÁT - adresa zasielania som listín

TABuĽKA č. 1

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH

1) "Podnik a Účastnĺk uzatvárajú tento Dodatok, ktoni'm sa zmluva o poskytovanĺ verejných sluŽieb pre službu s telefónnym čĺslom identifikovaným V tabuľke č.1
(ďalej ĺen "zmluva") menĺ a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v iomto doóatku. ostatné ustanovenia Zmluvý, kloré nie sú ýmto dodatkom dotknuté
ostáVajú v pĺatnosti bez zmeny."

2) Ak dochádza na základe.tohto.Dodďku.k zmene programu SluŽby, bude Účastníkovi poskytovaný za cenu uvedenú V Tabuľke č. 1 ' Doba Viazanosti, ak je pre
túto sluŽbu dohodnulá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie naďalej bez zmeny. V takomto pripade bude Podnik účtovať cenu V záVislostĺ od toho, v kiorom
momente doby viazanosti sa účastník nachádza.
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Slovak Telekom, a.s. 28, 8 1 7 62 Bratislava l,
vložka cts Io 2081/B lČo 35 763 469 D DPH: SK2020273893

Kód predaicu Telesales VSE Rep_42600 Kód tlačiva: 2
Zastúpený: s

obchodné meno /

SÍdlo podnikania:
obec Krajne, Krajné 52,91616 Krajne

Register, čĺslo zápisu
podnikatel'a;
Kontaktný e_mail: starosta@!rajne.sk Kontaktné tel.č. 0908958479
rco 0031'l7í5 lC pre DPH

Titu l/Meno/Priezvisko Starosta obce
Ulica Súpisne číslo orientačné čĺslo:
Obec: PSC
TeleÍón C.OP / Pasu

Titu l/Meno/Priezvisko obec Krajné
Adresa zasielania: Kra ne 91 616
Spôsob fakturácie; faktúra zasielaná
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od í.dňa v mesiaci do posledného dňa v mestact

AKCIA: 201412015 - Biznis - Telefonovanie - ISDN => DOBA VIAZANOST!: 24 mesiacov Aktivácia
Názov telefónna sluŽba
Císlo zmluvy
2030527017

Adresa umiestnenia; Krajne 7,91616 Krajné

Kontaktná osoba: Starosta obce Telefón: 0908958479
Adresa doručenia: Kra 916162030527017

íslo zmluvy:

Telefónne čĺslo: 0327786í 21

ISDN
Blznis ISDN

Biznis ISDN Uni- ba!ĺk
ni 200

Priama dovolateľnost' na jednotlivé |SDN prĺstuPv zapoiené do DDl
Žiadam o teenie v

Gena s DPHNázov Platnosť

Zmluvná pokuta za porušenie záväzku
viazanosti

jednorazovo1

s N ni 200 cena latná
Základ pre výpočet

1.- 30
OO EUR*
OO EUR
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3) Účastnĺx verejnej telefÓnne.| služby má práVo zapísať sa do telofónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej sluŽby Podniku a na

sprĺstupnenĺe ivójicn úaajoú poskýovateľom informačných služieb o telefónnych čĺslach alebo telefónnych zoznamovi a to v rozsahu: telefónne čĺslo pridelené
Účastnikovi na základe Žmluvy, ádresa umiestnenia koncového bodu verejnei t€lefónnej služby a meno, priezvisko V prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa,

alebo obchodné meno v prípade íyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, pričom tieto údaje tvoria tzv. základný rozsah Údajov pre účely zverejnenia
V zozname účastnikov a informačnej službe. Účastníl, ktoý je fyzickou osobou podnikateľom alebo práVnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so
základným ľozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie.iednej Vybranej ekonomickej činnosti Účastníka v zozname a informačnej službe Podniku. V prĺpade
osobitnój dohody s PodniŔom, môžu byĺ v zoznamé a informáčnei služ'be Pďniku zverejnené aj dalšie údaje urcene Účastnikom nad rámec tzv' základneho
rozsahu podľa predcnádzajúcej vety, aŔ sÚ relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prĺpade Žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastnĺk zároveň berie
na vedomie a súhlasĺ s podmienkami zveréjnenia uvedenými V Podmienkach spracúvania osobných, prevádzko\^ých a lokalizačných údajov, upravujúcich
podmienky zverejňovania údajov Účastnĺkov V telefónnom zozname a informačných službách.

4) zUČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené V tabulke s názvom ''Adresát - adresa zasielania písomných listín''' Pripadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnĺkovi najmenej jeden mesiac Vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná'

5) PODMIENKY AKCIE:

a) Úeastnĺt< má nárok na poskytovanie SluŽby vo zvolenom programé vzmysle tabuľky č. 1 za akciové ceny podľa labuľky č' 1,.a to odo dňa uzavretia
Dodatku, aŽ do uplynutia 30' mesiaca odo dňa Uzavretia DodaÍku' Po uplynutí 30. mesiaca odo dňa uzavľetia Dodatku bude Učastnĺkovi poskytovaný
zvolený program sluŽby za cenu bez viazanosli podra platného cenníka ako cena bez Viazanosti.

b) Učastnĺk stráca nárok na vyuŽĺvanie TP1 za akciove ceny alebo akciových podmienok Vzmysle tohto Dodatku, ak (i) počas doby Viazanosli dôjde
k zmene v osobe účastnĺka z právnickej osoby alebo fyzicke.i osoby - podnikateľa na fyzickú osobu - spohebiteľa, alebo (ii) prechodu z lsDN BRA
pÍistupu na TP1.

6) ZMLUVNÁ PoKUTA (zP):

a) Podnik a Úóastník sa dohodli, že porušenĺm záVäzku Viazanosti vznikne Podniku Voči Učastnĺkovi práVo na zaplatenie Vyúčtovane.| zmluvnei pokuty.

Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predslavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku
viazanosti vzhľadom na beneflty, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe tohlo Dodatku. Benefitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za zriadenie a poskytovanie sluŽby (Vrátane Doplnkových služieb) podľa Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez Viazanosti), zťavazceny KZ, ktorá
pľedstavuje Íozdiel medzi neakciovou a akciovou kÚpnou cenou, ak bolo Účastnĺkovi na základe tohto Dodatku poskytnuté. základom pre výpočet
zmluvnej pokuty za porušenie záväzku Viazanosti tejto Služby, ktoĺá zohľadňuje Benefity poskýnute Účastnĺkovi podľa tohto Dodatku, je súčet základu
pre rnipóĺbt 

'.iuvn"; 
pokuty Vo Vzťahu k porušeniu zmluvnéhô záväzkuviazanosti SluŽbý a prípadne KZ, ak boli Účastnĺkovi poskýnuté vo Vzťahu k te'|to

SluŽbe, a to vo výŠke určenej vtabuľke č' 1 tohto Dodatku (d'alej len,Základ pre rnýpočet"). VyÚčtovaná suma zmluvne.i pokuty bude vypočĺtaná podľa

niŽšie uvedeného Vzoľca, ktonj' vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia doby Viazanosti aŽ do dňa ukončenia Zmluvy alebo
prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia záväzku Viazanosti'

b) Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre Výpočet zP _ (celé dni uplynuté z doby Viazanosti/celkový počet dnĺ doby viazanosti ' základ pre Výpočet
zmluvnej pokuty)

c) Zmluvná pokuta ie splatná V lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastnĺkovi vyúčtovaná. Uhradenĺm zmluvnej pokuty zaniká do|ednaný záväzok
viazanosti, preto Účastnĺk zmluvnú pokutu za porušenie záVäzku Viazanosti zaplati iba 'iedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody
spôsobene.j poruŠenĺm záväzklviazanosti, pre prĺpad ktorej bola dojednaná a vyÚčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahu.iúcej sumu Vyúčtovanej
zmluvnej pokuty.

d) z^vilzoK VlAzANosTl: Úcastnik sa zaväzuje, Že po dobu Viazanosti v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len ',doba 
Viazanosti"), ktorá sa počíta od Rozhodného

dňa: (i) zotrvá Vzmluvnom Vzťahu sPodnikom Vo Vzt'ahu k SluŽbe poskytovanej podľa te.ito zmluvy, teda nevykoná Žiadny úkon, ktoni'by viedol

k ukončeniu zmluvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované sluŽbu (ďalej len ,,záväzok Viazanosti"), pričom poľušenĺm záVäzku Viazanosti

ie (i) Wpoved'zmluvy Učastnĺkom, ak uj'povedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas doiednanei doby Viazanosti (ii) nezaplatenie
ceny za poskytnute SluŽby Účastnĺkom ani do 45 dnĺ po jej splatnosti, na základe ktorého Vznikne Podniku práVo na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len

,,porušenie záväzku Viazanosti'')' Doba Viazanosti plynie iba počas doby vyuŽĺvania SluŽby v zmysle teito zmluvy. V prĺpade prerušenia poskytovania
SluŽby Podniku na základe Využitia práVa Podniku prerušit' Účastnikovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z prísluŠných právnych predpisov alebo
Všeobecných podmienok, automaticky predĺŽi oobdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskýovania SluŽby Podniku, kedy doba
viazanosti neplynie.

7) spracúVanĺe osobných údajov: Podnik sa zaväzuje spracÚVať osobne údaje rnj'lučne na úcely, na ktoré boli zĺskane' V prĺpade zmeny úcelu spracovania' 
osobných údajov si na tÚto zmenu vyŽiada osobitný súhlas. Viac informáciĺ o pouŽĺvaní osobných Údajov moŽno nájsť na www.lelekom.sUosobne-udaje.

s) Tento Dodatok sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pÍe poskytovanÍe verejných služieb (ďalej len "Všeobecné 
podmienky")' osobitnými podmienkami

pre poskytovanie hlasových služieb, tvoriace prĺĺohu Všeobecných podmienok (ďale.i len ,,osobitné podmienky") a Cennĺkom pre poskytovanie sluŽieb podniku
(o'alej pň 

'cennik"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodrŽiavať a sú súfustbu tohto Dodatku. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, pripadne zľavy
z ceny, sa dojednávajú podľa platného Cenníka. Účastnĺt svojĺm podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok,

cennika a Cenového výmeru podľa prĺslušnej akcie. Ak nie ie v Dodatku/ dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok, osobitných podmienok

a Cenníka.

9) V prĺpade ak účastnĺk Vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zfiadenia služby alebo svojim konanĺm alebo nečinnosťou zmarĺ' 
zriadenie zmluvne dohodnutej sluŽby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady Vzniknuté V súVislosti so zriadením sluŽby vo u/ške '100 € (DPH sa neuplatňuje).

1o) Zmluvne strany sa dohodli, Že V prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnĺk opráVnený ktorúkorvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak,

Že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridane.| hodnoty aktuá|nu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku.

V Bratislave' dňa 28.08.2019 V
dňa.'. :ilg: u0ĺ9
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obecKra1ý
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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
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Kód objednávky:
KÓd účastnĺka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1 -5481 5009í 405
10105í9900
í 0105'l9904

812

uzavretá podľa ust. s 44 a súvisiacich ust. zákona č' 351t2011 z.z. o elektronických komunikáciách V znení neskoršlch predpisov medzi Podnikom a Úč'astnĺkom (ďalej

len,,Dodatok").

PODNIK

(d'alejlen "Podni a

Účĺsľtĺĺx - PRÁVNlcxÁ osoaľFYzlcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(d'alej len''Učastník'')

ŠĺnĺuľÁnNY oRGÁN ĺ zlxoľ.tľĺÝ zÁsĺupcn / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESÁT - adresa zasietania Iistín

TABUĽKA č' í

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH
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Slovak Telekom, a.s. BajkaIská 28,817 62 Bratislava, zapĺsaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka číslo 208í/B. lČo: 35 763 469. DlČ 2020273893, lČ pre DPH: sK2020273893

Kód predaicu Telesales VSE Rep 42600 Kód tlačiva: 812
ZastúpenÝ: Silvia Haburai

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
obec Krajné, Krajne 52, 91616 Krajné

Register, čĺslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: starosta@kraine.sk Kontaktne tel.č. 0908958479
lČo 0031't715 lC ore DPH

Titul/Meno/Priezvisko Starosta obce
Ulica: Súpisne čĺslo: orientačné číslo
Obec: PSC:
Telefón C.OP / Pasu

,lš'\rl t at ayU
Tĺtul/Meno/Priezvĺsko: obec Krainé
Adresa zasielania: Krainé 52' 91616 Krainé
Spôsob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od í.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

AKclA: 201412015 - Biznis kampaň - Telefonovanie - ISDN => DOBA VlAzANosTl: 24 mesiacov Aktivácia

Názov službv: Vereiná telefónna sluŽba
Cĺslo zmluvy:
2029658126

Adresa umĺestnenia: Krajne 97' 91616 Krajné

Kontaktná osoba: Starosta obce Telefón: 0908958479
Adresa doručenia: Krainé 52, 91616 Krainé

Cĺslo zmluvy:
2029658126

Telefónne čĺslo: 0327786í 25
Ďalšie číslo MSN: 0327786213
Ďalšie čĺslo MSN: 0327786212
Typ pripojenia: ISDN
Program služby: Biznis lSDN Uni 200
Biznis ISDN Uni - Príplatkový balík
Zverejnenie v telef. zozname
Zvereinenie v telef. zozname

!.aaram o zverejnenre
Žiadam o zvereinenie

VoVe/Elektronický detai!ný výpis - Spoplatnenie
Zvereĺnenie v telef. zozname: Žiadam o nezvereinenie
Názov Platnost'cenv Cena s DPH Solatnosť
Biznis ISDN Uni200 Akciová cena olatná počas 1. - 30. mesiaca 29'00 EUR mesačne/vopred

180,00 EUR- jednorazovoZmluvná pokuta za porušenie záväzku
viazanosti

Základ pre výpočet ZP
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1)

2)

3)

,,Podnik a Úcastnĺk uzatvárajÚ ténto Dodatok, kĺonj'm sa zmluva o poskýovanĺ verejných sluŽieb pre sluŽbu s lelefónnym čislom identifikovaným V tabuľke č.'1

(ďalej len "zmluva") menĺ a upravuje V rozsahu a spôsobom uvedeným V tomto dodatku' ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sÚ týmto dodatkom dotknuté
ostáVajú V platnosti béz zmeny'"

Ak dochádza na základe tohto Dodatku k zmene programu služby, bude Účastnikovi poskytovaný za c€nu uvedenú v Tabuľke č. 1. Doba viazanosti, ak je pre
túto SluŽbu dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynig naďalej bezzmeny. V takomto prípade bUde Podnik účtovať cenu V záVislosti od toho, V ktorom
momente doby Vlazanosti sa Úcastnĺk nachádza.

Účastník verejnej teleíónnej sluŽby má práVo zapisat' sa do telefónneho zoznamu Podniku (ak je Vydávaný Podnikom) a informačnej sluŽby Podniku a na
sprĺstupnenĺe svojich údajov poskytovateľom informačných sluŽieb o telefónnych čĺslach alebo telefónnych zoznamov, a to V rozsahu: telefónne číslo pridelené
Účastníkovi na základe zmluvy, adÍesa umiestnenia koncového bodu verejnej telefónnej sluŽby a meno, priezvisko V prÍpade fyzickej osoby - nepodnikateľa,
alebo obchodné meno v prĺpade fyzickej osoby - podnikateľa alebo práVnickej osoby, pričom tieto úda,ie tvoria lzv. základný rozsah údajov pre účely zverejnenia
v zozname účastníkov a informačnej službe. Úcastnik, ktoď 'ie fyzickou osobou podnikalelbm alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený poŽiadať spolu so
základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej činnosti Účastníka V zozname a informačnej službe Podniku' V prĺpade
osobitnej dohody s Podnikom, mÔŽu byť v zoznamé a inÍormačnej sluŽbe Podniku zverejnenó aj ďalŠie Údaje určené Účastnikom nad rámec tzv. základneho
rozsahu podľa piedchádzajúcej vety, ak sú relevantné na úĎely telefónneho zoznamu. V prĺpade Žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastnĺk zároveň berie
na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými V Podmienkach spracúVania osobných, prevádzkouých a lokalizačných údajov, upravujúcich
podmienky zverejňovania Údajov účastnĺkov V telefónnom zozname a informačných službách.

ZÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené V tabuľke s názvom ''Adresát - adresa zasielania pĺsomných listĺn". Pripadnú zmenu tÍVania
zÚčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia faktuľácie je jednomesačná.

PODMIENKY AKCIE:

a) Účastnik má nárok na poskytovanie SluŽby vo zvolenom programe vzmysle tabuľky č. 1 za akciové ceny podľa tabuľky č. 1,'a to odo dňa uzavretia
Dodatku, až do uplynutia 30. meslaca odo dňa uzavretia Dodatku' Po uplynutĺ 30. mesiaca odo dňa uzavrelia Dodatku bude Ucastnikovi poskytovaný
zvolený program sluŽby za cenu béz viazanosti podra platného cennĺka ako cena bez Viazanosti.

b) Účastnĺt stráca nárok na VyuŽĺVanie TPí za akciove ceny alebo akciových podmienok V zmysle tohto Dodatku' ak (i) počas doby viazanosti dÔjde
k zmene v osobe účastnĺka z právnickej osoby alebo fyzickel osoby - podnikateľa na fr/zickú osobu - spotrebiteľa, alebo (ii) prechodu z lsDN BRA
prĺstupu na TP1.

ZMLUVNÁ PoKUTA (zP):

a) Podnik a Úeastnĺt sa dohodli, Že porušenĺm záväzku viazanosti Vznikne Podniku Voči Účastnikovi práVo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj pauŠalizovanú náhradu škody spÔsobenej Podniku V dôsledku porušenia záväzku
Viazanosti Vzhľadom na benefity, ktoré Podnĺk poskytol Ucastníkovi na základe tohto Dodatku' Beneíitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandaľdných
poplatkov zazriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb) podľa cennĺka (ozhodujúce sú ceny bez viazanosti), zläVa z ceny Rz,kÍoÍá
predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastnĺkovi na základe tohto Dodatku poskytnuté. Základom pre výpočet
zmluvnej pokuty za porušenie záväzkÚviazanosti tejto sluŽby, ktorá zohľadňuje Beneíity poskytnuté Účastnĺkovi podľa lohto Dodatku, je súč€t základu
pre výpočet zmluvnej pokuty Vo Vzťahu k porušeniu zmluvného záVäzku Viazanosti SluŽby a prípadne KZ, ak boli Učastnĺkovĺ poskytnuté vo vzťahu k tejto
Službe, a to Vo VýŠke určenej v tabuľke č. 1 tohto Dodatku (d'alej len ,základ pre výpočet''). Vyúótovaná suma zmluvne.i pokuty bude Vypočitaná podra
niŽŠie uvedeného vzoÍCa, ktoný Vyjadruje denné klesanie zo základu pre výpočet počas plynutia doby viazanosti aŽ do dňa ukončenia Zmluvy alebo
prerušenia poskytovania SluŽieb v dÔsledku porušenia záVäzku viazanosti.

b) Vyúčtovaná Suma zmluvnej pokuty = Zäklad pre Výpočet zP - (celé dni uplynuté z doby Viazanosti/celko4i počet dní doby viazanosti t základ pre Výpočet
zmluvnei pokuty)

c) Zmluvná pokuta 'ie splatná V lehote uvedenej na ÍaklÚÍe, ktorou je Účastníkovi vyÚčtovaná. Uhradením zmluvne'i pokuty zaniká dojednaný záVäzok
Viazanosti, preto Účastnĺk zmluvnú pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplatĺ iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody
spÔsobenej poruŠenĺm záVäzku viazanosti, pre prĺpad ktorej bola dojednaná a vyÚčtovaná zmluvná pokuta' len Vo \^ýŠke presahujúce'i sumu VyÚčtovanej
zmluvnej pokuty.

d) 
^v^zoK 

VlAZANosTl: Učastník sa zaviizuje' Že po dobu Viazanosti V zmysle tejto zmluvy (dalej len ,'doba Viazanosti'), ktoťá sa počĺta od Rozhodného
dňa: (i) zotrvá vzmluvnom Vzťahu sPodnikom Vo Vzťahu k službe poskyiovanej podľa tejto zmluvy, teda newkoná Žiadny Úkon' ktoý by viedol
k ukončeniu zmluvy a (ii) bude rĺadne a včas uhrádzať cenu za poskytované SluŽbu (ďalej len ,,záväzokviazaflosti"), pričom porušenĺm záVäzku Viazanosti
je (i) Výpoveď zmluvy Účastnĺkom, ak Výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednane.i doby Viazanosti (ii) nezaplatenie
ceny za poskytnuté Služby Úcastnĺkom ani do 45 dní po jej splatnosti' na základe ktorého vznikne Podniku práVo na odstúpenie od zmluvy (ďalej len
,,porušenie záväzku viazanosti'). Doba Viazanosti plynie iba počas doby vyuŽíVania SluŽby v zmysle tejto Zmluvy. V prĺpade prerušenia poskytovania
služby Podniku na základe využitia práVa Podniku prerušit' ÚČastnĺkovi poskytovanie SluŽby vypĺývajúceho z príslušných práVnych predpĺsov alebo
Všeobecných podmienok, automaticky predĺžĺ o obdobie zodpovedajúce skutoÓnému trvaniu pÍerušenia poskytovania Sĺužby Podniku, kedy doba
viazanosti neplynie.

Spracúvanie osobných údaiov: Podnik sa zaväzuje spracúvat' osobne údaje tnýlučne na Účely, na klore boli ziskane. V prĺpade zmeny Účelu spracovania
osobných úda'iov si na tÚto zmenu VyŽiada osobitný súhlas. Viac informáciĺ o pouŽĺvaní osobných Údajov moŽno nájsť na www.telekom.sUosobne_udaje'

Tento Dodatok sa riadi platnými VŠeobecnými podmienkami pre poskytovanie Verejných služieb (ďalej len ,,Všeobecné podmienky")' osobitnými podmienkami
pre poskytovanie hlasových služieb, tvoriace prĺlohu Všeobecných podmienok (ďalej len "osobitné 

podmienky") a cennikom pre poskytovanie služieb podniku
(ďalej len "cenník'), ktoré sa zmluvné strany zaväzujÚ dodÍŽiavať a sÚ sÚčasťou tohto Dodatku. cena za zriadenie a poskytovanie služby, prípadne zľavy
z ceny, sa dojednáVajú podľa platneho Cenníka. Účastník svojím podpisom zároveň poĺvrdzuje pre\rzatie VŠeobecných podmienok, osobitných podmienok,
cennika a cenového Výmeru podľa prĺslušnej akcie. Ak nie je V Dodatku/ dohodnuté inak, platia uslanovenia Všeobécných podmienok, osobitných podmienok
a cenníka'
V prĺpade ak účastnĺk Vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia sluŽby alebo svojím konanĺm alebo nečinnosťou zmarí
zrĺadenie zmluvne dohodnutej sluŽby zaväzuje sa zaplatiť Podniku nákĺady vzniknuté V sÚVislosti so zriadenĺm služby vo výške 10o € (DPH sa neuplatňuje).

Zmluvné strany sa dohodli, Že v pĺĺpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolvek z konečných cien služieb Podniku upravit' tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povinnosti Podniku.

V Bratislave, dňa 28.08.2019
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