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uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z,z. o elektronických komunikáciách medzi PodniKom a Účastníkom len „Dodatok").
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Uní 200

Zverejnenie v tetef, o

Uní -

Zverejnenie v teíef. zozname: Žiadam o zverejnenie

Zverejnenie v telef. o zverejnenie

Názov

Uni 200
Základ pre výpočet ZP

Akciová 1. - 30.

Zmluvná za
€

180.00 € *

;.. ~ ;3 r iV ;>osk*ytovŕttefont informačných služieb o tdSefcnnycr- óslčich alebo íť>íe*'ornyrr zoznamov, a to v rozsa!".u telefónne cislc >wjA!ené Účastníkovi na základe Zmluvy, ací'esa
. ••-.^tne îa koncového Doriu vore-nu !eMor;r •••-/; s!;..:.:-v H f*if-nn nríezvísko v prí-q'ip í'v?ir'-;e osohy - rieDo-'i'iHatela, alebo nhchncfné n-^-no v ontsade fv?.'c;kei osobv - noci n j k -̂  teš fs -I!PÍY>
právnickej osoby, pričom údaje t»ana tzv zaWaony rozsah údajov pre úcefy zverejnenia v zozname účastníkov a informačnej službe Účastník, ktorý je fyzickou oscbou pccWkmeľom
aíebo právnickou osobou ie trVuveň oprávnený požiadať spolu so základným rozsahom údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybrané, ekonomickej činnosti Účastníka v ííoľname a
informačnej siu?be POU/MKU V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnene <ij dat<i« údaje určené Účastníkom nati ršme:- tzv
ľa^fad^pho rozsahu predchádzajúce] vety. ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V oripade žiadosti o zverejnenie Ortaicv zároveň UčasfriK bene na vedomie a su^íasí >
r '."r"- sen Kam; zverejnenia uvedenyrv, \ pf:sfuš"íe; čosti Všeobecných DodnuenrM upravujúcej podmienky zverejňovania údajov ;if:asíriikov v teíefónnorn zozname a informačný c' i

Z'iJČTOVACíE OBDOBIr; /e jednomesačné Tivanie .ľúčiovacieno obdobia je oc! p'véno tíc po-ííedi'íéh
oznámi Účastníkovi najmenej jeUen mosiac vop^efi. f reRv^ncia fakturácie je jerinornesacna

PODMIENKA AKCIE:

^ Llčasiľiik má nárok na poskytovanie Služby vo zvolenom programe v zmysle tabuľky č. 1 za akciové ceny podľa tabuľky č 1. a to odo dna uzavretia Dodatku, až do uplynutia 30
mesiaca odo 003 uzavretia Dodatku. Po uplynutí 30 mesiaca orio dfu-i u/avreíia Dodatku bude Účastníkovi poskytovaný zvolený program služby za cenu bez viazanosti vouí;-:-
platného Cenníka ako cena bez viazanosti

:\. Účastník nárok na využívanie TP1 za akciové ceny akciových podmienok v zmysle tohto Dodatku, ak (i) počas doby viazanosti dôjde k zmene v osobe účastníka
z právnickej osoby alebo fv/Jckei osohy - podnikateľa na fyzickú osobu (ti) prechodu z ISDN BRA prístupíj na TP1 .
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a) Podnik a Účastník sa dohodil, že porušením záväzku viazanosti vzn^ne PouniKu voči účastníkovi právo na zaplatení? vyúčtovanej zmluvnej pokuty- Zmluvná pokuía okrem
sankčné! a funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity. ktoré Podnik
poskytol Účastníkovi na Zmluvy. BenefiUni sa rozumie súčet všetkvc" zliav 20 štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane' Doplnkových
služieb i Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti}- zľava '/ ceny K/ ktorá predstavuje twdiŕí! medzi neakciovou a akciovou kúpnou ceno-j, ak bolo Účastníkovi na
základe tejto Zmluvy poskytnuté. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty za fxv-userue /:avazku viazanosti ÍÉMO ?»!užby Ktorá zohiatíňuie Benefíty poskytnuté Účastníkovi tejto
/"níluvy, )ť? súce! základu pre výpočet zmluvnej pokuty vo v/S ahu K porušeniu /míuvr-eho /.avazku viazanosti Služby a pripadne* K7, aK boli Účastníkovi poskytnuté vo vzíahu k tejto
oiužbtr, a to vo výške určenej v tabuľky č. 4 a 5 tohto CV (ďslej ten „Zakiao pív výpočet"). Vyúčtovaná suma zmluvne; pokuty oude vypočítaná podťa nižšie uvedeného v/»o'ca, Ktorý
vyjadruje denné zo Základu pre výpočet plynutia doby viazanosti al do ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovane Služieb v poruôftnia záväzku
viazanosti

b)

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty *- Základ pre výpočet ZP ~ (ceie dnt uplynuté 2, cic by viazanosti/celkový poče; drú dony viazanosti * Základ nre výpočet zmluvnej posuť, )

e > Zmluvná je v uvedenej na faktúre, Ktorou je Účastníkovi vyučtovaná. Uhradením zmluvne; pokuty zaniká dojednaný záväzok viazaností, preto Účastník
zmluvnú pokutu za porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhracu škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorej

dojednaná a vyuótovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty

t < ) ZÁVÄZOK VIAZANOSŤ', Účastník sa že po v zmysle Zmluvy (cfalej sen .uoba viazanosti"), ktorá sa ,)očítd od Rozhodného dňa. (u zotrvá
v zmluvnom vzťahu s PodniKom vo vzťahu k Službe poskytovanej Zmluvy, nevykoná žiadr> :.kor!, ktorý by viedol k ukončení* i Zmluvy a (ii) bučte riadne a včas
i hrarlzíiť cenu za poskytované Službu (ďalej len .zavázok viazanosti"), pričom porušením záväzku viazanosti ̂  m vypove<; Zmluvy Účastníkom, ak výpovedná a!e;3O »na
osobitne dohodnutá lehota uplynie doby viazanosti (íi) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom ani do 45 dni po jej splatnosti, na ktorého
vznikne Podniku pravo na odstúpenie od Zmluvy (ďalej ten „porušenie záväzku viazaností'). Doba viazanosti plynie iba počas doby využívania Služby v zmysle tejto Zmluvy.
V onpacte prerušenia poskytoví>nia Stužby Podniku na základe využitia práva Podniku prerušil Účastníkovi poskytovanie du.žhy vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov

Všeobecných podmienok, automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Sf>.;/*t-v Poun«Ku. keciy clcte viazanosti neplynie,

6i Spracúvanie osobných údajov >''odnik bude používal údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v pflsiusnyth pra-/»vyuh predpisoch Ro/sah uceí a
podmienky spracúvania údapv c Účastníkovi sú špediíkované vo Všeobecných podmienkach ( časť Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch). V pnpadocn kde
môže Účastník zamedzil*, aby sa používali na určite účely. Účastník kedykoľvek Podniku oznámlt. že si používanie údajov. Ak je podmienkou
spracúvania údajov Účastníka Pletenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade že ho udelí Úča-::ínik môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako
SH jeho údaje poti/ivaju V>«H- informácií o používaní ďoapy mo,";no najst na www.tí*ltík:.sn"> ?;k aíebo tnternetovftj stránka FJO'nr'ik:,, Kíor,-i ju v tjudúono^ti na;~radi

7.) Tfc*n!o Dodatok sa riadi platnými Všeobecnyfni podmtenkami pre poskyíov«-iru« verejiiycí^ :-iu/teb prosU'ednir.ivom pevne; spoločnosti hiovaK Telí-Kíim, a, s, (d'atej len .Všeobecne
podniiŕftiky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie hlasových siu îeh, ivunace prílohu Všeobecných poainieriok (d'atej len „Osobitne pudnuenky") a Cenníkom pre poskytovanie
služieb podniku (d'atej ten „C«nnk"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú <1odr/iavMť a sú súčasťou tohto Dodatku Cena za a poskytovanie služby, pripadne zľavy j ceny, sa
dojednávajú podľa platného Cenníka Účastník svojím zároveň potvfdzuje prevzatie Všeobecných podmienok Osobitných podmienok Cenníka a Cenového výmeru
príslušnej akcie. Ak nieje v Dodatku/ dohodnuté inak, ustanovenia Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka.

8} V p'äoade ak účastník vypovie ytebo odbtupi od tejto Zrniuvy predo dňom technického .íftadíínia služby atebo svojim konaním alebo nečinnosiou zman zriadenie zmluvne donodnutej
služby £«väzuie sa xapteUľ Pouniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje).

9) Zmluvné strany sa dohodli, že v or í páde zrtiyny sadzby dane 2 pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek i konečných služieb Podniku upraviť tak. že k
bez DPH) uplatni sadzbu dane* / prídanetj nodnofy aktuálnu v čase vzniku daňovej poviT.osii Podniku.

10) Pokiaľ je tento Dodatok uzatvorený rneď;t Podnikom a Účastníkom, ktorého je možne považoval <a spotrebiteľa č. 102/2914 Z 7 o ochrane pri tovaru
poskytovaní na zánlade zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ídafe* len ,2oOS") a pokiaľ DO! tento Dodatok

uzatvorený spôsobom uvedeným v ZoOS, je Účastník oprávnený písomne odstúpit od tohto Dodatku v 14 dní odo (i) uzavretia tohto Dodatku, ak je jej výlučne
poskytovanie Služieb v rámci Balíka, {») prevzatia KZ poskytnutého do užívania Účastníkov!, spoločne a súčasne s uzavretím tohto Dodatku uzatvoril Účastník zmluvu o nájme KZ

kúpnu zmluvu ku KZ Za uzatvorenie zmluvy o najme KZ sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom kúpu KZ tohto Dodatku.
Odstúpením od Dodatky sa Dodatok zrjšuje ako a to od počiatku ončom Účastnk je uowmý na vlastne náklady. v 14 dní odo dna zániku Dodatku vrátiť Podniku
akékoľvek hnuteľné veci. ktoré rcu boli odovzdané v súvislosti s plnením tohto Dodatku. PociniK jô povinný najneskôr v lehote 14 dnt odo dňa doručenia odstúpenia od Dodatku vrátiť
ÚCH-stníkovi všetky Finančné ako aj vecné plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku

11) so poskytovania aj uplynutím na - 14 dni a to ak nie je
Inak. Podnik má na sumy úmerne] do momentu Týmto nie je odstúpiť v
14 dní v Podnik s týmto aj informaciy v § 3 ZoOS.

vž,,̂  16,0*014 v
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IČO: 31 258 481

_
^a.s. v zastúpení ........... " "~" ..... "Firma í 'meno
Habura[ .̂ . Školský poľnohospodársky podnik, n. o,
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