
Dodatok k zmluve o pripojení
- -Ť - -Com-

uzatvorený podla zákonač.61012003 Z.z o etektronickych komunikiidách medzi

ISDN 9900173841
Cislozmluvy

I 10105094001
KódlJČaStnlka 1

1010509402
Kód adresata

poskytovaterom. Slovak Telekom. a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava, ICO: 35 763 469, IC DPH: 5K2020273893, zapfsaným v Obchodnom registri vedenom
pri Okresnom súde Bratislava l, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B (dalej len "ST") v zastúpení a účastníkom.

Žiadateŕ vyplní tlačeným písmom Iba svetlé časti. resp. križikom vyznačí požadovanú voľbu (pokiar nie sú údaje predvyplnené).
, - povinný údaj, prosim. nezabudnite vyplnit'
.' - údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti

IÚčastník

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Obec Smolinské
---

Typ Právn osoba alebo podnikateľ

~:IC_O_:_0_0_30_9_9_91 ~i'CDPH.

Zapísaný v Obchodnom registri -,-Oddiel'

Ulica' Smolinské Obec' 5molinské

Súpisné čisto Orientačné čisto: 334

Vložka číslo:L _

psC, 90842 _-I-Dodacia pošta' Smolinské

1Poschod-;- - I Miestnost' č.

I "Kontaktný telefón' 0346592853 "Fax. I "E-mail: obecsmolinske@smolinske.sk

1 Štatutárny orgán

Priezvisko. meno. titul (alebo obchodné meno): Obec Smollnské - I Číslo OP:---------'
Ulica' Obec.

I"Kontaktný telefón: 0346592853
-.-Ips-C,....:-----ll-'·-M-O-bil· 0346592853

1 Adresa umiestnenia koncového bodu

"popis. Obec 5molinské

Ulica' Smollnské Obec. Smollnské

Súpisné číslo Orientačné čislo 334

------ ------------
1 PSČ. 908_4_2 <_, Oodacia pošta Smolinské

Poschodie: Miestnost' č.

Osoba oprávnená na prevzatie Obec Smollnské -

"Kontaktný telefón. 0346592853

Čislo OP

"Mobil 0346592853

Adresát - adresa zasielania pisomnosti

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno) Obec Smollnské -

ICO' 00309991 lc D~ "ČiSIOOP
--- -j-

I PSČ: 90842Ulica: Smolinské Obec' Smollnské Dodacia pošta: Smolinské----- --- -
I Poschodie:

~ ------
Súpisné čislo. Orientačné čislo: 334 j Miestnosť č.:. ~
Spôsob platby 1 Banková úhrada 1 Frekvencia vyúčtovania 1 fakturačné obdobie jednomesačné

Predmet zmluvy

ISDN BRA

Zmena volacieho programu

Dátum účinnosti zmeny volacieho programu 01.09.2011

Biznis ISDN Uni 200 - základný poplatok - bez zriaď. poplatku

Telefónne čísta: 0346592025,0346542188,0346542187 Pilotné čislo: 0346592025

Parametre produktu: Typ inštalácie ISDN nová linka

Špeciálne programy ISDN - Biznis Uni žiadny

Doba poskytovania trvalé pripojenie
Kategória linky ISDN Biznis Uni US
Typ pripojky bod - multibod
Typ sie!'ového pripojného bloku NT1

ISDN Biznis - Leto 2011 - Zl'ava na mesačný paušál na 15/27 mesiacov - viazanosť 12/24 mes.

Telefónne čísla. 0346592025,0346542188,0346542187 PilOtné tislo 0346592025

Parametre produktu' Leto 2011 - Volaci program ISDN BIZniS ISDN UnI 200
Trvanie zľavy v mes 15/27 27
Viazanos!' 12/24 mesiacov 24 mesiacov
Počet 1

Biznis ISDN Uni - poplatok za volaci balik

Telefónne čísla: 0346592025,0346542188,0346542187 Pilotné čislo: 0346592025
Parametre produktu Počet 1

Volaci balík ISDN Biznis UnI Biznis Uni 200
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Spracúvanie osobných údajov: ST bude používať údaje o Účastníkovi za podrnlenok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych
predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach (článok Telekomunikačné
tajomstvo a ochrana údajov). V prípadoch, kde môže Učastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Učastník môže kedykoľvek ST 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. Účastnik môže ST kedykoľvek požiadať o Informáciu, ako sa jeho údaje použi va jú. Viac ínformácií o používaní údajov možno nájsť na
www.slovaktelekom.sk.

Termin znaderua bude oznámený nolifikačnou SMS/e-mailom

Poskytovateľ a účastník uzatvárajú tento Dodatok, resp. Specifikáciu, ktorým sa Zmluva o pripojení meni a upravuje v zmysle horeuvedených údajov.

Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú v platností bez zmeny.
V pripade, že poskytovateľ šetrením vykonaným po akceptácii návrhu účastníka zistí technickú neuskutočniteľnosť požadovanej zmeny zmluvy o pripojeni, tento
dodatok k zmluve o pripojeni zaniká okamihom doručenia pisomného oznámenia účastnikovi. Účastnik ani poskytovateľ v takomto prípade nemajú nárok na
náhradu škody spôsobenej zánikom dodatku k zmluve o pripojeni. Možnosti ukončenia zmluvy o pripojeni sa riadia ustanoveniami Všeobecných podmienok ST.
V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od Zmluvy o pripojení na poskytovanie služby ISDN BRA predo dňom technického zriadenia služby alebo svojim
konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej služby zaväzuje sa zaplatiť ST náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške' OO
EUR, DPH sa neuplatňuje Ipríloha/.

Pokračovanie dokumentu na ďalšej strane
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Akciové ceny pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov za využívanie telefónnej prípojky (TP1) s aktivovaným volacim programom Biznis Aktiv, Biznis
Slovensko, Biznis um 50, Biznis Uní 150 a pre pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov aj bytových zákazníkov za využívanie ISDN BRA prístupu s
aktivovaným volacim programom Biznís ISDN Uni 200 s nasledovnými benefltrm:

A) poskytnutie akciovej mesačnej ceny za používanie
telefónnej prípojky TP1 (ďalej aj ako" paušál") vo volacom programe, Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uní 150 alebo ISDN BRA prístupu vo
volacom programe Biznis ISDN Uni 200 so zmluvnou dobou viazanosti využívať vybraný volacl program počas 12 mesiacov (ďalej len "doba viazanosti"), vo
výške podľa Tabul'ky č 1

I
volaci program, Cena platná počas 15 mesiacov (bez DPH)/meslac; Cena platná počas 15 mesiacov (s DPH)/meslac, Splatnosť
Brzrus Aknv 15,99 EUR 19,19 EUR, vopred
BIZnis Slovensko, 22,99 EUR; 27,59 EUR; vopred
Biznis Um 50, 13,99 EUR, 16,79 EUR, vopred
Biznis Uni 150; 19,99 EUR; 23,99 EUR; vopred
Biznis ISDN Um 200; 27,99 EUR; 33,59 EUR; vopred
Tabul'ka č 1

B) poskytnutie akciovej mesačnej ceny za použivanie
teletónnej pripojky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA prístupu vo volacom programe
Bizrus ISDN Um 200 (ďalej aj ako" paušál") so zmluvnou dobou viazanosti pre využivanie vybraného volacieho programu počas 24 mesiacov (ďalej len "doba
viazanosti"), vo výške podľa Tabul'ky č 2'

Volaci program; Cena platná počas 27 mesiacov (bez DPH)/mesiac; Cena platná počas 27 mesiacov (s DPH)/mesiac; Splatnosť
Biznis Aktív; 13,99 EUR, 16,79 EUR, vopred
Biznis Slovensko; 17,99 EUR; 21,59 EUR, vopred
Biznis Uni 50; 11,99 EUR; 14,39 EUR; vopred
Brzrus Um 150; 17,39 EUR; 20,87 EUR; vopred
Biznis ISDN Uni 200; 24,99 EUR; 29,99 EUR; vopred
Tabuf'ka č.2

C) poskytnutie dvojnásobného počtu voľných minút v rámci volacieho programu a súčasne akciovej mesačnej ceny za používame
telefónnej pripojky TPl vo volacom p.rograme Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA prístupu vo volacorn programe Biznis ISDN Uni 200
(ďalej aj ako" paušál") so zmluvnou dobou viazanosti využívania vybraného volacreno programu počas 24 mesiacov (ďalej len "doba viazanosti"), vo výške
podľa Tabul'ky č 3'

Vol program, AkCIOVý počet vor mm., Smery volaní zahrnuté vo voľných rmn.; Cena platná počas 27 mes. (bez DPH)/mes., Cena platná počas 27 mes. (s
DPH)/mes., Splatnosť
Brzrus Aknv, 200, miestne, medzim., VolP (06x), votama na 096x, medzm.votania O a 1 tarifné pásmo, 15,99 EUR, 19,19 EUR, vopred
Bizrus Um 50,100; miestne, medzirn .. VolP (06x), volarua na 096x, mobilné vola ma SR, medzin. volania O a 1. tanfné pásmo; 14,89 EUR; 17,87 EUR; vopred
Bizrus Um 150, 300; miestne, medzim., VolP (06x), volania na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania O. a 1. tarifné pásmo; 23,99 EUR, 28,79 EUR, vopred
surus ISDN Um 200; 400, miestne, medzim VolP (06x), volarua na 096x, mobilné volania SR, medzin. volania O. a 1. tarifné pásmo, 32,99 EUR; 39,59 EUR;
vopred
Tabul'ka č 3

O) poskytnutie akciovej mesačnej ceny za používanie balíka Biznis Mobil na prvé 3 mesiace bezplatne a súčasne akciová cena vo výške 0,0600 EUR bez DPH /
0,0720 EUR s DPH za minútu na automaticky uskutočnené volania do verejných mobilných sieti národných operátorov uskutočnené v období do 31 7.2011

Akciové ceny podľa bodov A), B), C), O) budú poskytnuté pri splneni nasledujúcich podmienok:
1 Akciové ceny a podmienky budú uplatnené na volacie programy Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis Uni 150 a volaci program Biznis ISDN
Um 200, pokiar účastník požiada o Ich aktiváciu v obdobi od 1. júna 2011 do 31. júla 2011 (vrátane).
2. Podmienkou poskytnutia akciovej mesačnej ceny pocta bodov A) alebo B) za používanie telefónnej prípojky TPl alebo ISDN BRA pristupu je, že účastník
podá.
a. návrh Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej telefónnej slUŽby (ďalej aj ako "VTS") vo volacom programe Biznis Aktiv, Bizrus Slovensko, Biznis Uni 50,
Bizrus Um 150 alebo návrh Zmluvy o pripojeni na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN (ďalej aj ako "služba ISDN") vo volacorn programe
Brzrus ISDN Uni 200,
b alebo návrh Dodatku k zmluve o pripojení na poskytovanie VTS vo volacom programe Bizms Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50, Biznis um 150 alebo
ISDN vo volacom programe Biznis ISDN Uní 200, ktorým sa účastnik zmluvne zaviaže využívať VTS alebo službu ISDN po dobu 12 alebo 24 mesiacov odo dňa
zriaderua (nové TP1 alebo ISDN BRA prístupy) alebo odo dňa účinnosti Dodatku k zmluve o pripojení (existujúce TPl alebo ISDN BRA pristupy)
3. Podmienkou poskytnutia dvojnásobného počtu voľných minút v rárnci volacieno programu a súčasne akciovej mesačnej ceny podľa bodu C) za používanie
teíefónne] pripojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu je, že účastník pooá:
a návrh Zmluvy o pripojeni na poskytova me VTS vo volacorn programe Bizrus Akuv, Brznrs Um 50, Bizms Uni 150 alebo návrh Zmluvy o pripojeni na
poskytovanie služby ISDN vo volacom programe Bizrus ISDN Um 200,
b alebo návrh Dodatku k zmluve o pripojeni na poskytovanie VTS vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Uni 50, Bizrus Uni 150 alebo služby ISDN vo
volacom programe Bizms ISDN Uni 200,
ktorým sa účastnik zmluvne zaviaže využivať VTS alebo službu ISDN po dobu 24 mesiacov odo dňa zriadenia (nové TP1 alebo ISDN BRA pristupy) alebo odo
dňa účinnosti Dodatku k zmluve o pripojeni (existujúce TP1 alebo ISDN BRA prístupy)
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1
4 Benefit akciovej mesačnej ceny za poežívarue TP1 alebo ISDN BRA bude uplatnený účastnlkovt formou zľavy z fakturovanej sumy za používame TP1 alebo
ISDN BRA v jednom z uvedených volacich programov počas 15 alebo 27 mesiacov odo dňa zriadenia TP1 alebo ISDN BRA alebo účinnosti Dodatku k zmluve o
pripojeni Po uplynutí tejto doby bude cena za použivanie volacieho programu účtovaná podľa príslušnej platnej tarify ST. V prípade, ak účastník počas trvania
zmluvnej doby viazanosti zmení pôvodný volaci program na program s vyšším mesačným paušálom získa akciovú cenu mesačného paušálu za používanie TP1
alebo ISDN BRA podľa podmienok nového volacieho programu podľa Tabuľky č. 1., Tabuľky Č. 2 alebo Tabuľky Č. 3 tohto cenového výmeru, pričom mu zostáva
zachovaná pôvodná doba poskytovania benefitov a pôvodná doba viazanosti.
5. Benefit dvojnásobného počtu verných minút v rámci volacie ho programu bude uplatnený účastníkovr formou zľavy z fakturovanej sumy za hovorné vo
vybranom volacom programe počas 27 mesiacov odo dňa zriadenia TP1 alebo ISDN BRA alebo účmnosn Dodatku k zmluve o pripojeni. Po uplynutí tejto doby
bude počet voľných minút v rámct volacieho programu uplatnený podľa príslušnej platnej tarify ST. Ak účastník počas trvania zmluvnej doby viazanosti zmení
pôvodný volaci program na program s vyšším mesačným paušálom bude mu uplatnený dvojnásobný počet minút podľa podmienok nového volacieho programu
podľa Tabuľky Č. 3. V prípade, že má účastník na jednom adresátovi viac TP1 alebo ISDN BRA liniek s aktivovaným rovnakým volacfm programom, musí si
zavíazať všetky TP1 alebo ISDN BRA s rovnakým volacim programom súčasne.
6. Účastnik nemôže počas doby viazanosti požiadať o zmenu benefitov (napr. pokiaľ využil benefit pocta bodu A, nemôže počas doby viazanosti požiada\' o
zmenu na benefit podľa bodu Cl.
7 Benefit akciovej mesačnej ceny za používanie balíka Blzrus Mobil na prvé 3 mesiace bezplatne a súčasne akciovú cenu vo výške 0,0600 EUR bez
DPH/0,0720 EUR s DPH za minútu na automatícky uskutočnené volania do verejných mobilných sietí národných operátorov môže využiť účastník, ktorý sa
zaviazal na využivanie telefónnej prípojky TP1 vo volacom programe Biznis Aktiv, Biznis Slovensko, Biznis Uni 50. Biznis Uni 150 alebo ISDN BRA prístupu vo
volacom programe Bizrus ISDN Uni 200 podra podmienok tohto cenového výmeru O akuváciu balíka BIZniS Mobil musi účastník požiada\' v momente podania
návrhu Zmluvy o pnpojenl alebo Dodatku k Zmluve o pnpojeni podľa podmienok tohto cenového výmeru Ku každej telefónnej prípojke TP1 alebo ISDN BRA
prístupu (okrem 001) je možnost' akuvovat jeden balík Bizrus Mobil Účastník môže balík Bizrus Mobil kedykoľvek počas zmluvnej doby viazanosti zrušiť,
opätovná aktivácia podľa podmienok tohto cenového výmeru nie Je možná Po uplynuti doby 3 mesiacov bude cena za používanie balíka Biznis Mobil účtovaná
podľa pristušnej platnej tarify ST Akciová cena vo výške 0,0600 EUR bez DPH/0,0720 EUR s DPH za minútu na automaticky uskutočnené volania do verejných
mobilných sietí národných operátorov platr do 31 7.2011 Od 1.8.2011 bude cena účtovaná podľa prislušnej platnej tarify ST.

8. Pri telefonickom alebo elektronickom objednanl služieb, definovaných v tomto cenovom výmere, má účastník nárok na akciové ceny a podmienky v prípade,
ak telefonickú alebo elektronickú Objednávku uskutočni počas účinnosti tohto cenového výmeru (určujúci Je dátum prijatia telefonickej alebo elektronickej
Objednávky) a zároveň doruči podpísané zmluvné dokumenty na Centrum služieb zákazníkom T-Com, resp. na Miesto predaja i-Centrum najneskôr do troch
týždňov od ukončenia akcre (určujúci je dátum prijatia návrhov zmluvných dokumentov)
Ak si účastník telefonicky alebo elektronicky objedná služby definované v tomto Cenovom výmere počas doby jeho účmnosti, ale podpísané zmluvné dokumenty
nedoručí na Centrum služieb zákazníkom T-Com, resp. na Miesto predaja T-Centrum do troch týždňov od ukončenia akcie, nevzniká mu nárok na ponúkané
akciové ceny na služby uvedené v tomto Cenovom výmere
9 Účasliník stráca nárok na využívanie akciových cien za využívanie TP1 alebo ISDN BRA prístupu v zmysle tohto cenového výmeru, ak počas doby viazanosti
dôjde k nasledovným prípadom .
a zmene volacie ho programu na program S nižším mesačným paušálorn. uvedeným v Tarife ST,
b prechod z TP1 na ISDN BRA,
c prechod z ISDN BRA na TP1.
d prechod z právnickej osoby na fyzickú pri volacich programoch TP1,
e v prípadoch podľa plsmen b. a c. zmluvná doba viazanosti prechádza do novej zmluvy o pripojení na službu ISDN BRA alebo na TP1. Zmluvná pokuta pri
prechode z TP1 na ISDN BRA a naopak sa neuplatní,
l. pri zmene v osobe účastníka sa záväzok zmluvnej viazanosti (čo do zvyšku zmluvnej viazanosti) prenáša na nového účastníka.
Zmena na voliteľný volací program s vyššlm mesačným paušálom sa za porušenie podmienok tejto akcie nepovažuje. V takomto prípade sa postupuje pocta
bodu 4 tohto cenového výmeru.
10. Na akciové ceny za použlvarue TP1 alebo ISDN BRA prístupu v zmysle tohto cenového výmeru nemá nárok účastnik, ktorému plynie doba viazanosti na
využívanie VTS alebo verejnej telekomunikačnej služby ISDN na základe iného cenového výmeru (s výnimkou tých účastníkov, ktorí majú menej ako 3
kalendárne mesiace pred uplynutím pOvod nej doby viazanosti podľa Iného cenového výmeru) Účastník, ktorému plynie doba viazanosti na základe cenového
výmeru. ktorym bola definovaná akciová cena za zriadenie, preloženie. prerruestnerue TP1 alebo ISDN BRA pristupu alebo zriadenie lokálnej prenositernosu
čísla pri preložení TP1 alebo ISDN BRA prístupu. môže využit' akciové ceny za použlvarue TP1 alebo ISDN BRA prístupu podľa tohto cenového výmeru
Účastník, ktorému plynie zmluvná viazanosr na základe cenového výmeru. ktorým bola definovaná akciová cena koncového telefônneho zariadenia (okrem
akciovej ceny GPS Mio Moov 200 CEU) môže využit benefity pocra tohto CV
11 Akciové ceny za používanie ISDN BRA prístupu v zmysle tohto cenového výmeru môžu využit aj fyZické osoby - nepodnikatella

12. Ak účastnik využil akciové benefity v zmysle tohto cenového výmeru, zaväzuje sa zaplati\' zmluvnú pokutu za:
a Porušenie zmluvného záväzku doby viazanosti, ktorý vyplýva zo Zmluvy o pripojení, ak ho poruši tým, že požiada o oeaktrváclu alebo prerušenie poskytovania
verejnej telefónnej služby alebo telekomunikačnej služby prostredníctvom telefónnej prípojky TP1 alebo ISDN BRA prístupu s aktivovaným programom alebo
svojim konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý je ST oprávnený od Zmluvy o pripojeni na poskytovanie tejto služby s aktivovaným programom
odstúpiť alebo ju vypovedat', je ST oprávnený vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu za nedodržanie doby viazanosti pri zániku Zmluvy o pripojeni zo strany/z
dôvodov na strane účastníka pred uplynutím 12-mesačnej alebo 24- mesačnej doby viazanosti (za dôvody na strane účastníka sa považujú najmä prípady zániku
zmluvy o pripojení v prípade, že účastník vypovie zmluvu o pripojení alebo dôjde íným spôsobom k zániku zmluvy o pripojení (napr. odstúpenlm zo strany ST) z
dôvodov na strane účastníka pred uplynutím doby viazanosti,
b. alebo za prechod na vola ci program s nižším mesačným paušálom uvedeným v tarife ST, v závislosti od typu volacieho programu vo výške podľa Tabuľky č
4

Volací program, Zmluvná pokuta v prípade porušenia podmienok poota bodu A) (DPH sa neuptatŕuqe).
Bizrus Aktrv, Bizrus Uni 50, Brzrus Unl150. Biznis Slovensko, BIZniS ISDN Uni 200. 100,00 EUR

I
Volací program; Zmluvná pokuta v prípade porušenia podmienok pocta bodu B) alebo C)(DPH sa neuplatňuje)
BIZniS Aknv, Biznis Uní 50, Biznis UnI 150, Biznis Slovensko, Biznis ISDN Uru 200' 150,00 EUR
Tabuľka č 4

Cenový výmer Č. 22735/2011 nadobúda platnos\' a účinnos\' dňom 1. júna 2011 a jeho účinnosť konči dňa 31.jú·la 2011 (vrátane). Účastnik zároveň svojim
podpisom potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými v príslušnom Cenovom výmere.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Täto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

žieb sú upravené v príslušnej Tarife.

p d is a pečiatka predajcu / zástupcu poskytovateľa
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