
1 -74228 3822915Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík Kód, Objřdnálfkyľ

služieb Kod ucastmka: 1010513100
Kód adresáta: 1010513101
Kód tlačiva: 841

uzavretá v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

(ďalej len „dodatok“, „Dodatok k Zmluve o balíku“ alebo pohoda“) medzi:

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný. Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel

Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH SK2020273893
Kód predajcu: Telesales VSE Rep_41729 | Kod tlačiva: 841
Zastúpený: Silvia Haburaj
(ďalej len "Podnik") a
ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁOSOBA/FYZICKÁOSOBA _ PODNIKATEĽ
Obchodné meno/
Sídlo podnikania:

Obec Oponice, Oponice 105, 95614 Oponice

Register, čislo zápisu
podnikateľa:
K0ntaktný e-maiI: oponice©oponice.sk Kontaktné tel.č.: 09056101
IČO: 00310875 IČ pre DPH:
(ďalej len "Účastník")
ŠTATUTÁRNYORGÁN | ZÁKONNYZÁSTUPCA | SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Milan Gál
Ulica: |Súpisné čislo: ] Orientačné čislo:
Obec: PSČ:
Telefón: |Č.OP/Pasu: | -

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listín
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Oponice
Adresa zasielania: Oponice 105, 95614 Oponice |

Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovejstránke Podniku '

Požadujemdoručovanie EF PDF do e-mailu ou.oponice©_gmail.com
Zúčtovacie obdobie: Mesačneod 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUĽKAč. 1

BALÍK 2P - AKCIA: INT + TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov Aktivácia
Císlo zmluvy:
9923420643

Kontaktnáosoba: Milan Gál Telefón: 09 35610108

Nezdásiti.!
Cislo zmluvy:
991 3616745

Ver nátelefónnasiužba
Adr dorucemaOpo' 105 95514 Opon'ce

* Adresa umiestnenia.Oponice 105, 95614Oponice

Telefónne číslo: 0385317125
Typ pripojenia: Telefónna prípojka - VOBB
Programslužby. Biznis linka L

Zverejnenie v telef. zozname. Žiadam 0 zv rejnenie
Názov službymLinternat ' »

Cislo zmluvy:
2028937727

Adresa umiestňenia: Oponice 105, 95614 Oponice

Identifikácia prístupu: 0007455850
Typ pripojenia: Metalické technológia
Program služby: Magio Internet L - VDSL
Pevná IP adresa polrocne 1

Názov *

- ' * » lainosťceny ,
,—

Balík Magio Internet I., Biznis linka I. Akciová cena platnápočas1 - 30.mesiaca 45,60 EUR mesačne/vopred
Baličková zľava Zľava platná počas 1. — 30. mesiaca 10,00 EUR mesač we/vopred
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15) Pokiaľ je tento Dodatok k Zmluve o baliku uzatvorenýmedzi Podnikom a Účastníkom,ktorého je možné považovaťza spotrebiteľapodľa zákona č. 102/2014
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovani služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho (ďalej len „ZoOS") a pokiaľ bol tento Dodatok k Zmluve o balíku uzatvorený spôsobom uvedeným v 2008, je Účastník oprávnený
písomne odstúpiť od tohto Dodatku k Zmluve o balíku v lehote 14 dní odo dňa (i) uzavretia tohto Dodatku k Zmluve o baliku, ak je jej predmetom výlučne
poskytovanieSlužiebv rámci Balika, (ii) prevzatia tovaru poskytnutéhodo užívaniaÚčastníkovi. pokiaľ spoločne a súčasne s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve
o baliku uzatvoril Účastník zmluvu o najme KZ alebo zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru. Za súčasné uzatvorenie zmluvy o najme KZ alebo zmluvy,
ktorej predmetom je predaj tovaru, sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujúce nájom KZ alebo predaj tovaru obsahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku.
Odstúpenlmod Dodatku k Zmluve o balíku sa Dodatok k Zmluve o baliku zrušuje ako celok, vrátane jeho jednotlivých častí, ktorými sú Zmluvy alebo Dodatky a
to od počiatku, pričom Účastník je povinný na vlastné náklady, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zániku Dodatku k Zmluve o baliku vrátiť Podniku akékoľvek
hnuteľné veci, ktoré mu boli odovzdané v súvislosti s plnením tohto Dodatku k Zmluve o balíku. Podnik je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia
odstúpenia od Dodatku k Zmluve o baliku vrátiť Účastnikovi všetky finančné ako aj vecne plnenia, ktoré od neho obdržal v súvislosti s plnením tohto Dodatku k
Zmluve o balíku, okrem poplatkov za Služby a za elektronický obsah, pri ktorých súhlasil Účastník s ich poskytovaním,resp. poskytnutim pred uplynutím lehoty
podľa 2008 na odstúpenie.

16) Účastník, ktorý je spotrebiteľom, podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku súhlasí so začatím poskytovania služby aj pred uplynutím lehoty na
odstúpenie - 14 dni a to podpisom tohto Dodatku k Zmluve o balíku alebo zriadením poslednej Služby, ak je niektorá zo Služieb zriaďované, ak nie je
dohodnutéinak. Podnik má právo na úhradu sumy úmerne] rozsahu poskytnutého plnenia do momentu odstúpenia. Týmto súhlasom nie je dotkn uté
právo účastníka odstúpiť v lehote 14 dní v zmysle tohto bodu. Podnik zároveň s týmto Dodatkom k Zmluve o balíku odovzdal Účastnikovi aj
informáciu v zmysle 5 3 2008.

( (
v Bratislave, dňa 27.11.2019 VÚ/ÚW/Cĺgýýb..................................

dňa/©_//,(p/q

q; .. ..
C;©

await '?aieieem as. 1

V
' %s. v zastúpení

líši ? ÉÉMäM

Kód objednávky: 1-742283822915
v0.16.016-20191114-1452154

Strana: 4/4
Citlivé


