Kód objednávky:
Kód účastnĺka:
Kód adresáta:
Kód tlačiva:

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-795208128652
1134225700
1134225702
405

uzavretá podFa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znenĺ neskoršĺch predpisov

a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnika, ak je Účastníkom spotrebiteľ, alebo § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodiiý zákonnĺk, ak
Účastnĺkom nie je spotrebiter
(ďalej spolu len „Dodatok" alebo „Dohoda") medzj:

PODNIK
Slovak Telekom, a.s.

::jkv::sžkkáa2č?;,8olzo682"BBr,a,tésá:V3a;;Š!Í::g,ýá??c2Ľ3gžý3r;9gš::?rp?:r53#hsokž32:2%tá§laval,oddiel
Kód predajcu:
Zastúpený:

Kód tlačiva: 405

Self-Care Web
Silvia Habui.aj

(ďalej len "PODNIK") a

PRÁVNICKÁ OSO AĺFyzICKÁ OSOBA -PODNlruTEĽ
Obchodné meno /Sídlopodnikania:

Obec Rudňany, Rudňany 234, 05323 Rudňany

Register, číslo zápisupodnikatera:
Kontaktný e-mail :
'CO:

obec@rudnany.sk

Kontaktné tel.č.:

00329533

lč pre DPH:

0534499002

(ďalej len "Učastnĺk")

STATUTARNY 0 GAN / ZAKONNY ZASTUPCA / SPLNOMOCNENA OSOBA
Titul/Meno/Priezvi§ko:

-Obec Rudňany
Orientačné Čĺslo:

Súpisné číslo:

Ulica:

PSC:

Obec:
Telefón:

ADRESAT - a dres

0534499002

C.OP / Pasu:

zasielania písomných listĺn

Titul/Meno/Priezvisko: Obec Rudňany

Adresa zasielan a:
Spôsob fakturác e:

Rudňany , 05323 Rudňany
Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprĺstupnená na internetovej stránke Podniku

Zúčtovacie obdobie:

Požadujem doľučovanie EF PDF do e-majlu rudnany@rudnany.sk
Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
Mobllný Hlas SIM karta Č.
lMEI Xiaomi Redmi Note 10 5G GraphiteGray

8942102180025173560

Mobilný Hlas Tel. č.

0902919732

!
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ÉÍ

CO 1-A5BADZOS 1-A5BAGQID

Názov

Plaitnost' c®riy

Cena § DPH

Základ pre doúčtovanje ceny -

Solaitnost'

120,00 EUR

počiatočná suma, ktorá bude klesať

TABUĽKA č. 2 Splátkový kalendáľ zariadenia
Zariadenie
Xiaomi Redmi Note

Variabilný symbol

Plná cena Zariadenia (Cena

229,00 €

10 5G Graphite

Zariadenia pred zohl'adneni'm

Gray

Zľavy)

6214915136

Zľava

112,00 €

Kúpna cena (Plná cena ZariadeniapozohľadnenĺZl'avy)

117,00 €

ldentifikátor Zariadenia

SpÔsob úhrady

splátky

Akontácia

69€jednorazovo

Počet mesačných splátok

24

Výška mesačných splátok

2€

Podnik a Učastnlk uzatváíajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vzt'ahu k t.č/SIM karte s čĺslom uvedeným v záhlavĺ
tohto Dodatku (ďalej len ,Zmluva") mení a upravuje v rozsahu a spôsobom wedeným v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sÚ týmto Dodatkom

dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
Ak Účastník na základe Zmluvy v zneni pred uzavretim tohto Dodatku (ďalej len „Zmluva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zanadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povimost' Účastnĺka v súlade so Zmluvou v skoršom znení doplatiť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej
výške uhradená, (ii) povinnost` vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy z KÚpnej ceny, ak sú splnené podmienky podľa Zmluvy v skoršom znenĺ.
1)

PREDMET DODATKU:

a)

Záväzok podniku aktivovat` a poskytovat' program služieb wedený v tabul'ke č` 1 tohto Dodatku, a to vo vzt'ahu k sIM karte uvedenej v tabuľke s názvom
„SIM KARTA A ZARIADENIE", resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "SIM karta").

b)

Záväzok Podniku vykonat. zmenu pÔvodného programu Služleb vo vzt.ahu k SIM kartám Špecifikovaným v tabuľke s názvom „SIM KARTA A
ZARIADENIE" tohto Dodatku na program Služieb iivedený v tabuľke č.1 toh(o Dodatku, a to k prvému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po
Účinriosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak.

c)

Záväzok Účastníka (i) nadne a včas platiť cenu za aktiväciu a poskytovanie Služieb Podniku, uvedenú pre pri'slušný program Služieb zvolený podl`a
tabiiľky č. 1 Účastnĺkom, v Cennĺku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len „Cenni'k") platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodržiavať svoje

povimosti v súlade s týmto Dodatkom, Zmlwou, Cennĺkom. Osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (d'alej len „Osobitné
podmienky"), ak boli pre zvoleriý program Služiel) vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné
podmienky"), s ktorými sa mal Učastník možnosť oboznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na
predajných miestach Podniku.

d)

3áx:zpookdFao3n:%doyd3;g:3Soumčaastznákgši :i:i:g:nd3hp.oddnľ:9Dc:h;dDy.:.Pdoesánsnpí:aT up.záamYänakyzápYŠz:oksťyŤni'tTék2ľazvayr:ažaer?áedep::evzíaôťž3 šay,p ';t;šjf.a ňDšígäš
alebo v dokumentoch súvisiacích s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo iným označenĺm zodpovedajúcim povahe zariadenia.
Prevzatie zariadenia Účastnĺkom a uhradenie kúpnej ceíiy potvrdzujú Podnik a Účastni`k podpisom tejto Dor`ody, ak nie je pre konkrétne zariadenie v tejto
Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri
úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatiu zariader`ia na predajni, Účastnĺk uhrádza akontáciu pri prevzatĺ zariadenia alebo ak má byť
zariadenie doručené, Účastnĺk uhrádza akontáciu kuriérovi pn odovzdanĺ, ak je výška akontácie za zariadenie viac ako 12 € alebo na základe vystavenej
faktúry ak je výška akontácie najviac 12 €, ak nie je v tejto Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle
ustanovení tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohoclou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom pri.pade jnak.

2)

ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA: Účastni'k podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľiije súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme. a zároveň súhlas s

3:Sí)!:Y=:;ms,:žbäpE':áursg:;ĺ#p|:Jn:::Ľ:rtoonv,:lk:,trfáo?áee::d,:',keum#ť::,tlt:ánnýkcehp:ien?kb.ecÄŽcĽČE?:nT;e#ž,?mcoežnnn::i.zzá,re?::ľa:ši:.g,š:sEnÉk%'e?emzap,!:tÉ?
bude zároveň doručovaná ako prĺloha e-mailovej spíávy vo fomáte PDF na e-mailovú adresu určenú Učastníkom pre zasielanie EF podľa tonto Dodatku a jej
otvorenie nebude chíánené rieslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na EF zasielanej na ni'm určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretĺch osôb. Podnik nezodpovedá za Škody spôsobené účastnĺkovi píĺstupom
neoprávnených osôb k údajom na EF vo fomáte PDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cenníka`
3)

4)

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom "Adresát -adresa zasielania pisomných listĺn". Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik Óznámi Účastnĺkovi najmenej ieden mesiac vopred. Frekvencja fakturácie je jednomesačná.

ZÁVÄZOK VIAZANOSTl: Účastni'k sa zaväzuje, že po dobu viazanosti, ktorej dlžka je Špecifikovaná v taburke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku
(ďalej len „doba viazanostl"), bude vo vzťahu k SIM karte využĺvať Služby Podniku podľa Dodatku, teda nevykoná Žiadny Úkon, ktorý by viedol k ukončeniu
využĺvania Služby Podniku pred uplynutĺm doby viazanostĺ, (ďalej len „záväzok viazanosti"). Porušenĺm záväzku viazanosti preto je:
a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutĺm doby viazanosti;
b) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho Čísla uvedeného v Zmluve k inému podniku
poskytiijúcemu služby elektronických komunikáciĺ pred uplynutĺm doby viazanosti;
(ďalej len "porušenie záväzku viazanosti").

Kód objednávky: 1-795208128652
vO.16.016~20210621 -18: 16: 12

Strana: 2/4

Citlivé

5)

DOÚČTOVANIE CENY: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti Účastnĺkom, vznikne Podniku voči Účastnĺkovi nárok na doúčtovanie ceny. Doúčtovanie
ceny, predstavuje paušalizovanú iiähradu škody spÔsobeiiej Podniku porušením záväzku viazanosti Účastníkom. Paušalizovaná náhrada Škody podľa

predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkových služieb) podľa Cenníka a (ii) ak je
predmetom tejto Dohody aj predai zariadenia za akciovú cenu uvedenú v Tabuľke č. 1, zo zľavy z neakci,ovej ceny zariadenia, ktorá predstavuje rozdiel medzi

3S:é;::v2aupTáí%äp,ShzoádvnäozukucevTaozua:::t:dá:,,:opvoád:au:äbzí,:kvyy:pása;::\%íoÚučakštpn7%vF2äopurepvozsak,#át:ázukčua;:äíkaonv:sT,o#am±eánkfandeentáhzták;aoddea{:,ut:jeD::ggšnaák:
tabuľke č. 1 (ďalej len Základ pre doúčtovanie ceny"); ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia špecífikovaného v Tabuľke č. 2 na základe osobitných

podmieriok upravených v §amostatnej časti tejto Dohody s označeni'm „PREDAJ ZARIADENIA", v Základe pre doúčtovanie ceny nie je zohľadnená podmienene
poskytnutá zrava z ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je iipraver`é v samostatnej časti tejto Dohocly s označením „PREDAJ ZARIADENIA". Fakturovaná
suma pre doúčtovanie ceny bude vypočĺtaná ku dňu porušenia záväzku viazanosti podľa nižšie uvedeného vzorca. ktorý vyjadruje denné klesanie Základu pre
doúčtovanie ceny počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia závazku vlazanosti podl'a tejto Zmluvy:
Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny = (Základ pre doúčtovanie ceny/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti
Doúčtovanie ceny je splatné v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkoví toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovanĺm ceny zaniká záväzok viazanosti.
Doúčtovanĺm ceny nie je dotknutý nárok Podr`iku na náhradu Škody presahujúcej výšku doúčtovanej ceny.
6)

PREDAJ ZARIADENIA:

a)

Predmetom predaja na základe tejto časti Dohody je Zariadenie označené v Tabuľke č. 2 a rovnaké označenie predávaného Zariadenia je zároveň
uvedené aj v tabuľke s názvom „SIM KARTA A ZARIADENIE"; ak je v tabuľke s názvom nsIM KARTA A ZARIADENIE" uvedené aj iné Zariadenie ako v
Tabuľke č. 2, na predaj takéhoto iného Zariadenia sa táto časť Dohody nevzťahuje. Ak v Tabuľke č. 2 nie je uvedený iden(ifikátor Zariadenia, Podnik

poskytne Účastnĺkovi Zariadenie zvoleného modelu pre takéto Zanadenie je identifikátor uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samotnom Zariadenĺ. KÚpna cena Zanadenia je Í.ozdelenä na akontáciu a 24 mesačných splátok vo výške podl'a Tabuľky č. 2. Podnik
pn uzavretí Zmluvy vystaví Účastníkovi faktúru na celú Kúpnu cenu Zanadenia. Variabilný symbol v Tabuľke č. 2 ie zhodný s variabilným symbolom
uvedeným na faktúre na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Podnik v dokumentoch súvisiacich so Zariadenĺm môže uvádzat' za Účelom jeho označenia
variabilný symbol podľa Tabuľky Č, 2, Splatnosť jednotlivých mesačných splátok sa riadi splatnost'ou platby za Služby a je uvedená v jednotlivých
faktúrach za Služby vys{avovaných Podnikom za zúčtovacie obdobia vymedzené v taburke s názvom „ADRESÁT -adresa zasielania písomných listĺn" a v

prípade zániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe vo faktúrach vydaných za týmto účelom.
b)

Účastník tejto Dohody je oprávnený pri uzavreti' Dohody zvoliť si spôsob úhrady akontácie (do faktúry alebo kuriérovi) bez ohľadu na iei výšku.

c)

Podnik doručĺ zariadenie účastni'kovi kuriérskou službou na adresu doručenia podľa Tabuľky č` 1, a to v lehote l0 dnĺ odo dňa uzavretia tejto Dohody,

d)

Mesačné splátky uhrádza účastnĺk v lehote splatnosti.

e)

Kúpna cena zariadenia predstavuje rozdiel medzi plnou cenou zariadenia a zl'ôvou uvedenými v Tabuľke č. 2 Dohody.

f)

Podnik poskytol účastníkovi zľavu z plnei ceny zariadenia z dóvodu, že účastnik prebral vo vzťahu k službe podľa TABUĽKY č.1 zäväzok viazanosti. Na

:iš,daedneýšíevd,eeľtáh3;:ááoeLúdisĺ:ákkauRio#ľevút'g;tJnYťšpkoev,Jnen'ov?Tt:?npeondýn,33d#amn:ľnúzááäšfkpuoší;i=t?:tžraakvoyaJnenap'nenĺmmektore,Zoskutočnos„
g)

Účastnĺk je povinný vrátiť Podniku pomernú Časť poskytnutej Zľavy v nasledovných prĺpadoch (i) Účastnĺk naplnĺ niektorý z dôvodov kvalifikovaných v
tejto Dorode ako porušenie záväzku viazanostj vo vzt'ahu k Službe podľa Tabuľky č. 1 počas trvania doby viazanosti vymedzenej v Tabul'ke č. 1 (vrátane

jej predlženia v súlade s touto Dohodou): pomemá časť Zravy sa určí ku dňu naplnenia nĺektorého z dôvodov kvalifikovaných v tejto Dohode ako
porušenie záväzku vlazanosti vo vzťahu k Službe podfa Tabuľky č.1; (ij) Zmluva zanikne v časti Zmluvy o Službe počas trvania doby viazanosti bez
súčasného zánjku Zmluvy v Časti Zmluvy o predaji Zariadenla. ak povinnosť vrátit' pomernú Čast. Zľavy nevznĺkla v dôsledku porušenia záväzku viazanosti:

pomerná časť Zľavy sa vypočĺta ku dňu zániku Zmluvy v časti Zmlwy o Službe`
h)

Výška pomernej častj Zľavy, ktorú je Účastnĺk povinný vrátiť Podniku, ak nastane niektorá zo skutočnostĺ uvedených v tejto Dohode, sa určí na základe
nasledovného vzorca: Pomemá časť Zľavy = (Zľava/celkový počet dni doby viazanostl)-počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti od naplnenia
niektorei z okolností uvedených v tejto časti Dohody, v dôsledku ktorých je Účastník povimý vrátĺť Podniku pomemú časť poskytnutej Zľavy.

')
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Účastník je povinný vrátiť Pc)dr`iku pomernú časť Zl'avy v lehote určenej v ťarchopise. ktory pre tento účel vystavĺ Podnik.

novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služieb pre SIM kartu s telefónnym Číslom uvedenú v tabulke s označením „SIM KARTA A
ZARIADENIE" nemá dop?d na trvanie obdobia (doba viazanosti stanovenej v Tabuľke č. 1 Dohody v znenĺ platnom pri jej uzavretí)` počas ktorého ocl
uzavretia tejto Dohody je Učastnĺk povinný plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záväzku viazanosti na to, aby nestratil nárok na poskytnutie Zľavy.

J,
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Podnik oznámi Kupuiúcemu uplatnenie práva na jednorazové zosplatnenie najneskôr 15 kalendárnych dní vopred.

k)

7)

Účastník je oprávnený požiadať podnik o vyúčtovanie zostávajúcich splátok Kúpnej ceny zariadenia jednorazovo. Doručenĺm žiadosti účastnĺka účastník
stráca právo uhrádzat' Kúpnu cenu Zarladenia v splátkach, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorazová Úhrada zostávajúcej časti splátc>k
Zariadenia nemá vplyv na povinnosť Účastník víátit' Podniku pomernú časť Zľavy, ak sú splnené podmienky podľa Dohody.

PRECHODNÉ USTANOVENIE: Tento Dodatok tvori' neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnost. a účinnost`

doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretého medzi stranami, a zároveň zaniká právo Účastnĺka na akékoľvek doteraz poskytované zľavy spojené s prevzatím
skoršieho záväzku viazanosti vo vzt'ahu k SIM karte špecifikovanej v tabuľke s názvom „SIM KARTA A ZARIADENIE" tohto Dodatku okrem platnosti a účinnosti
Zmluvy v skoršom znenĺ v časti upravuiúcej predai zariadenia vrátane poskytnutej zl'avy a povinnosti doplatiť kúpnu cenu zariadenia poskytnutého Účastnĺkovi

:Fnáik',aodzesazhmu',u:%:askzoái,:Tezži|::yv:á:í.pS::r::ečnaísäá,r.aUčzasc,en?ť.'va,k;,heodtgnzéaríäfiáä:anYe:úÉ33:aF?azg:udvn?:äsúkčoar::nTkznneedná,hátdo:€Ť::ívpaáúuzp?;::tYadn.éb;
viazanosti. na ktorú bol tento Dodatok dojednaný. bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenei na dobu neurčitú poskytovať Účastnĺkovi Služby v súlade s
dojednaním uvedeným v lomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti. za Štandardnú cenu podľa aktuálneho Cennĺka.
8)

PIATNOSŤ. ÚČINNOSŤ DODATKU A MOŽNOSŤ ZMENY ZMLUVY. Tento Dodatok nadobúda platnost` a účinnosť dňom ieho podpisu ,oboma zmluvným
stranami. Doba viazanosti uvedená v Tabuľke č.1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia poskytovania Služieb Pc>dniku na základe Žiadosti Učastnĺka alebo na
základe využitia práva Poďnikť prerušiť alebo obmedzit. Účastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prĺslušných prävnych predpisov alebo Všeobecných
podmienok, automatlcky predlži o obdobie zodpovedajúce skiitočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku (počĺtané v dňoch), kedy doba
viazanosti neplynle. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spÔsobov uvedených v Zmluve` Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Zmena programu Služieb
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastnik sa dohodli na určenĺ dôvodov podstatnej zmeriy zmluvných

podmienok tak. že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy`

9)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli zĺskane. V prípade zmeny účelu
spracovania osobných Údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informáclí o použi'vaní osobných údajov možno nájst' na
www.telekom.sk/osobne-udaje.
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Firma / meno priezvisko zákaznĺka
Obec Rudňany

