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Kód objednávky:
KÓd účastnĺka:
KÓd adresáta:

Kód tlačiva:
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1-796259418292
1 ĺ99635600
í 1 99635602

84í
uzavretá v zmysle zákona č. 351l20'l'l z.z. o príšlušných ustanoven i zákooa č' 51 3/1 99 1 Zb. obchodného zákonnika v znenĺ
neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok', "Dodalok'k Zmluve o balĺku' alebo 'Dohoda') medzi:

PODNIK

(d'alej len "Podnik") a

Účasĺľíx _ PRÁVNtcxÁ osogľFYzlctÁ osoBA _ PoDNIKATEĽ

(ďalej len''Učastnĺk'')

ŠĺlruľÁnNY oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTUPcA / sPLNoMocNENÁ osoBA

- adresa zasielania listín

TABUĽKA č. í Mesačné poplatky

Slovak Telekom, a.s.l Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddĺel
Sa, vloŽka číslo 208ílB, lČo: os 763 469, DlČ.2020273893, lČ pre DPH: sK2o2o273893

Kód predajcu: 
felesales VSE Rep-565í367 l xoa tlae iva: gaĺ

lSilvia HaburajZastúpený:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný ĺad 14, Komárno, Pevnostný
rad 14911 Komárno, 94505 Komárno 5

0910530033Kontaktné tel.č.

lČ pre DPH

riaditel@cpppa p-komarno.sk

42121451

obchodné meno /

Sídlo podnikania:

Register, čÍslo
zápisu podnikatelä

Kontaktný e-mail

lČo:

orientaČné Čĺslo:

PsČ

ldentlty Card - HX424952

Súpisné číslo

Č.oP / Pasu

PhDr. Klaudia Sedláková

0910530033

Titul/Meno/Priezvisko

Ulica:

Obec:

Telefón

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný rad 'l4, Komárno
Pevnostný rad 149l14,Komárno, 94505 Komárno 5

Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku
PoŽadujem doručovanie EF PDF do e-mailu riaditel@cpppap_komarno.sk
Mesačne od í.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

Titul/Meno/Priezvisko:

Adresa zasielania:

SpÔsob fakturácie:

Zúčtovacie obdobie:

{KCIA: 201412015 - Biznis kampaň - Telefonovanie - ISDN DoBA VlAzANoSTl: 24 mesiacov Aktivácia

Kontaktná osoba: PhDr. Klaudia Sedláková Telefón: 0910530033
Adresa doručenia: Fcvnostný rad 149114,94505 Konráľno

Názov sluŽby: Vere|ná telefónna sluŽba

}ĺslo zmluvy:
2030í37380

Adresa umiestnenia: Komárňanská 88l177, 9470'l Hurbanovo

Ďa!šie číslo MSN: 0357731408

Ďalšie číslo MSN: 0357731409

Telefónne číslo: 0357732663

Typ pripojenia: ISDN

Program služby: Biznis ISDN Uni 200

Biznis Mobil

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie

Biznis ISDN Uni - Príplatkový balĺk

Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o zverejnenie



PREDMET DOOATKU
1) Ak je v TabuÍke č. 1 pre službu k poloŽke "Program službý' uVedená informácia ''Aktivácia''' dochádza na základe tohto Dodatku k zriadeniu danej SluŽby v dohodnutom

programe a Účastnikovi je zvotený program SluŽby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č' 'ĺ' Doba Viazanosti, ak je pÍe túto Službu v Zmluve o ĺ,alĺku už
dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá e plynie naďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, V ktorom momente doby Viezanosti sa Učastnĺk
nachádza'

2) zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuÍke s názvom "Adresát - adresa zasielania pisomných listín". Pripadnú zmenu

tÍvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej ieden mésiac Vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná. zMEl,lA sLUŽBY v BALíKU
služba Telefonovanĺe

Podnĺk a Účastnĺk uzatvárajú Vo vzťahu k tejto sluŽbe Dodatok, kloďm sa Zmluva o poskytovaní VeÍe.iných služieb pre sluŽbu s telefónnym čislom identifikovaným v
tabuÍkeč.1(ďalejlen"Zmluva")menĺaupravujevrozsahuaspôsobomuvedenýmVtomtoDodatkukZmluveobaliku'ostatnéustanovenĺaZmluvy,ktoréniesútýmto
Dodatkom k ZmluVe o baliku dotknuté zostáVajú V plalnosti bez zmeny.
ávEnpČľÉ UsTANoVENlA
1) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚoRJov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané. V prĺpade zmeny účelu spíacovania

osobných údajov si na túlo zmenu Vyžiada osobitný súhlas' Viac informácii o pouŽĺvani osobných údajov moŽno nálsť na ww!'ý.telekom.sk/osobne-uda,e.

2) Zmluvné strany sa dohodli, Že v prĺpade zmeny sadzby dane z Pridanei hodnotyjé Podnik opráVnený ktoÍúkoÍVek z konečných cien sluŽieb Podniku upraviť tak,
že k základu dane (cene bez DPH) uplatnĺ sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase Vzniku daňovej povĺnnosti Podniku.

3) Vo Vďahu k Službám, pd ktoďch je V Taburke č. 't k položke.Názov služby' uvedené Áktivácĺa' sa tlimto dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurčitú.

4) Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisania zmluvnými stranamĺ. V prĺpade, Že je Úč€stnĺk povinný v zmysle s 5a ods' 7 zákona é.211t2ooo
z.z.oslobodnomprĺstupekinformáciámaozmeneadoplnenĺniektoýchzákonov(zákonoslobodeinformáciĺ)vznenĺneskoršichpredpisovzveľejniťZmluvu,
nadobúda táto zmluva platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného
potvrdenia o zverejneni tejto Zmluvy Úcastníkom Podniku, ktorý týmto zároveň poäduje takéto pĺsomné potvrdenie o zveÍejnenĺ tejto Zmluvy.

5) Vyhlasujem, Že som sa oboznámil s obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pÍe poskytovanie Verejných služieb (ďalej

len 'Všeobecné 
podmienky"), osobĺtnými podmienkami pre poskylovanie služieb Televízie, osobitnými podmienkami pre poskytovanie sluŽieb lnternelového

prĺstupu a|ebo Osobitnými podmienkami pre poskytovanie Hlasových sluŽieb v závislostĺ od toho, ktoľé Služby sú na zákĺade tejto Zmluvy o balĺku Účastníkovi
poskytované, tvoriace prilohu Všeobecných podmienok' obchodnými podmĺenkami na preda' a nájom koncových zariadenĺ prípadne ďalšié osobitné podmienky
vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto zmluvy o balíku (ďalej len "osobitné 

podmienky") a Cennĺkom
pÍe poskytovanie sluŽĺeb Podniku, Vrátane Akciového cennĺka (ďalej len 'Cenník"), ktoÉ sa ako neoddeliteÍné súčasti tejto Zmluvy o baliku zaväzujem dodržĺavať.
svojĺm podpisom powÍdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobilných podmienok a Cennika, (ii) že si záväzne objednávam v tejto zmluve o baliku
špecifikovane služby' (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plnĺť všetky povinnosti vyplývajúce z teito zmluvy o balíku. Vyhlasujem, Žé som bol oboznámený
Podnikom, Že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať V aktuálnom cenniku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej intemetovej
stránke Podniku, ktorá ju V budúcnosti nahradĺ a na predainých mĺestach Podniku.

6) Podnik a Úóastnĺk sa dohodli na určenĺ dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto dôvody sú obsahom casti Všeobecných podmienok pre
poskytovanie vere.|ných sluŽieb Podniku, upravujúcei zmenu Dodatku k zmluve o balĺku.

dňa.. dňa......''............-...'

Slovak Telekom, a.s. Firma / meno priezvisko záRaznlka


