Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet a Business Internet Light
uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z z o elektronických komunikáciách medzi Podnikom Slovák Telekom, a. s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO ' 35 763 469, IČ DPH SK2020273893,
zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddieľ Sa, vložka číslo 2081/B (ďalej len „Podnik") a Účastníkom (ďalej len „Špecifikácia“)
Informácie o Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ku ktorej sa uzatvára táto Špecifikácia (ďalej len „Zmluva")
Kód tlačiva 832

Kód Účastníka: 1010549900

Služba: BI/BI Light

nový

Kód Adresáta:

■ Účastník 13 právnická osoba
□ fyzická osoba - podnikateľ
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: Obec Zázrivá
Rodné číslo / IČO: 00315010
Ulica: Zázrívá-Stred
Obec: Zázrivá

Čislo Zmluvy:

□ fyzická osoba - nepodnikáte!'

Štátna príslušnosť:
Č. OP alebo pasu:

IČ DPH:
Súpisné čislo: 409

/

Orientačné číslo:
Byt č./ poschodie:

PSČ: 02705
E-mail:

Telefón/Mobil:

nová

/

Poznámka:

■ Štatutárny orgán / Zákonný zástupca / splnomocnená osoba
Priezvisso/Meno/Titul: Matúš Mních

Č.OP alebo Pasu:

Telefón/Mobil:

Súpisné číslo:

Ulica:

Orientačné číslo:

Priezvisko / Meno / Titul:

/

Obec / PSČ:

Súpisné čislo:

Ulica:

Orientačné číslo:

/

Č.OP alebo Pasu:

Telefón/Mobil:

/

Obec / PSČ:

/

■ Adresát - adresa zasielania písomných listín (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp účastník využíva P O BOX)
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul:
IČO:
Ulica:

lč DPH:

Náklad, stredisko:

Súpisné číslo:

Orientačné čislo:

Obec:

PSČ:

P.O.BOX:

Telefón/Mobil:

EmnalL'

Poznámka:

■ Osoba poverená prevzatím odovzdávacieho protokolu
Priezvisko, meno, titul: Karol Karcol

Telefón/Mobil: 0908941952

/

E-mail: karol.karcol@gmail.com

■ Zodpovedná osoba na mieste odovzdania služby, ktorá poskytne potrebnú súčinnosť pri zriaďovaní služby
Priezvisko, meno, titul: Karol Karcol
Telefón/Mobil: 0908941952

E-mail: karol.karcol@pmall.com

■ Zúčtovacie obdobie a frekvencia fakturácie
Zúčtovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Prípadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia
Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred.
□ frekvencia fakturácie jednomesačná
□ frekvencia fakturácie dvojmesačná (je možné iba pre účastníka fyzickú osobu a nie je možné pri elektronickej forme faktúry)
Splatnosť faktúry pri dvojmesačnej frekvencii fakturácie: □ jednorazovo za celé dvojmesačné obdobie
□ 2 platby - mesačné čiastky____________________________
■ Spôsob fakturácie
□ Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na Internetovej stránke Podniku *
□ Papierová faktúra zasielaná poštou
□ Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu**
□ Požadujem zasielanie odpisu EF PDF poštou
***
Heslo k EF PDF(web): □ Klient ID □ Login:
"'E-mail pre doručovanie EF PDF:
E-mail pre notifikácie EF PDF:
* Účastník podpisom tejto Špecifikácie potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s
poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupnením na Internetovej stránke Podniku. ** Účastník berie na vedomie, že Elektronická faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako príloha e
mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tejto Špecifikácie potvrdzuje, že si je vedomý
zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi
prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF. *** Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cenníka.
:□ Elektronická faktúra XML
j □ zriadenie - pridelenie nového hesla □ zmena - pridelenie nového hesla prístupový kód (login)™:

□ zmena konfigurácie

13 zriadenie
□ preloženie
□ premiestnenie
□ zmena parametrov
Diáá zmena™ dexprssnézriaeenie/preložnnie/premissrteenie oo™:vbberzozonnamu

Business Internet/ Business internet Light:

1 Parametre existujúcej služby - Business Internet (vyplňte, len ak žiadate zmenu parametrov, resp. preloženie existujúcej služby Business Internet)
! vyber zo zoznamu

-Prenosová rýchlosť:

j

Požadovaný dátum účinnosti zmeny:

| Rozhranie: vyber zo zoznamu

| Iná rýchlosť.

(nie je záväzkom pre Podnik)

Ethernet: vyber zo zoznamu

Identifikácia existujúcej služby BI:

. Parametre existujúcej služby ■ Business Internet Light (vyplňte, len ak žiadate zmenu parametrov, resp preloženie existujúcej služby Business Internet Light)
; Prenosová rýchlosť:
í vyber zo zoznamu
Iná rýchlosť:
i Rozhranie: Ethernet/Fast Ethernet

(nie je záväzkom pre Podnik)

Požadovaný dátum účinnosti zmeny:

r Dohodnutá cena za

I Identifikácia existujúcej služby BI Light:

■ E zriadenie a konfiguráciu □ preloženie □ zmenu parametrov □ zmenu konfigurácie

Doba poskytovania služby

I El neurčitá

í □ určitá do.

Viazanosť

__24 mesiacov_________

i

! Dohodnutá cena

i je 1

€ bez DPH (jednorazovo)

i

j za poskytovanie služby je 58,- € bez DPH (mesačne) ™

násobok mesačnej ceny za poskytovanie služby.

Zmluvná pokuta za porušenie záväzku doby viazanosti je stanovená ako

10

Za každý mesiac využívania služby sa výška zmluvnej pokuty znižuje o

3 percent.

Požadovaný dátum zriadenia prístupu

od:

(požadovaný dátum zriadenia prístupu nie je záväzkom pre Podnik)

Parametre požadovanej služby - Business Internet

Prenosová rýchlosť:

j

vyber zo zoznamu

Iná rýchlosť:

Rozhranie: vyber zo zoznamu

Ethernet: vyber zo zoznamu

Parametre požadovanej služby - Business Internet Light
Prenosová rýchlosť:

Slovák T elekom - Citlivé

Jg 80/8 Mbit/s

Rozhranie: Ethernet/Fast Ethernet
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□ Preklad adries (NAT) podľa priloženého dodatku k Špecifikácii

□ Nastavenie prioritizácie dát podl’á priloženého dodatku k Špecifikácii

□ Nastavenie sekundárneho DNS pre doménu:

□ Nastavenie zálohy mailnyébn servera pre doménu:

Názov sekundárneho DNS: ns2.telenom.sk

Názov záložného mailového servera: etrr.teleknm.sk

Doplnkové služby Business Internet

□ Pridelenie IP adresného priestoru:

□ IIP adresa □ 8 IP adries □ 16 IP adries □ 32 IP adries

□ 64 IP adries □ 128 IP adries □ 256 IP adries
Dohodnutá cena:
€ bez DPH (ročne)
Dohodnutá cena: _

€ bez DPH (mesačne)

|

Doplnkové služby Business Internet Light
!□ 64 IP adries □ 128 IP adries □ 256 IP adries
j Dohodnutá cena:
€ bez DPH (ročne)

□ 1 IP adresa □ 8 IP adries □ 16 IP adries □ 32 IP
adries

□ Pridelenie IP adresného priestoru:

€ bez DPH (mesačne)

Dohodnutá cena:

**
SLA

| □ áno BI a BI Light: SLA vyber zo zoznamu

Dohodnutá cena:

€ bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu

NET Reportmg5*

I
i □ áno

Dohodnutá cena:

€ bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu

Dohodnutá cena:

€ bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu

Sada reportov

typ vyber zo zoznamu
i

Proaktivny monitoring®

□ áno

Kontakt: Meno
j Tel.
i

E-mail

□ ADSL backup (vyber zo zoznamu kbit/s) □ VDSL backup (vyber zo zoznam u kbit/s) (Pre Business I nternet) □ BWA-FWA back-up
WiMAX back-up

Záložné riešenie
i (v prípade výpadku spojenia)

□ BWA-

□ záložný sym, prístup □ Záložný mobilný prístup: □ štandardné 3G El štandardné 4G/LTE □ Orange □ iné
Pre APN Orange vyber rate plaň zo zoznamu

I

kbit/s

Rýchlosť:

Dohodnutá cena za

□ zriadenie

Označenie okruhu:

□ zmenu parametrov

□ preloženie

Doba poskytovania

; □ neurató__

Viazanosť ®

|

i

záložného riešenia

€ bez DPH (jednorazovo)

je

[ □ určitá do:

í

mesiacov
(požadovaný dátum zriadenia prístupu nie je záväzkom pre Podnik)

j od’

Požadovaný dátum zriadenia záložného riešenia.

Dohodnutá cena

Rozhranie:

za poskytovanie služby záložného riešenia je

€ bez DPH (mesačne)

násobok mesačnej ceny za poskytovanie služby back-up.

Zmluvná pokuta za porušenie záväzku doby viazanosti je stanovená ako
Za každý mesiac využívania služby záložného riešenia sa výška zmluvnej pokuty znižuje o

percent.

Parametre požadovanej doplnkovej služby VVN

Názov virtuálnej siete

El Nová

.

□ Rozšírenie existujúcej

H Názov WN skupiny1'* OBECZAZR1VA

Identifikácia doplnkovej služby (vyplňte, len ak žiadate zmenu parametrov, zmenu rýchlosti alebo premiestnenie existujúcej doplnkovej služby)
i
*'□128 kbit/s 03256 xbit/s D512 kbit/s '□! Vcrt/s 'D1,5 Mbit/s EI2 Mbit/s s D3 Mbit/s 04 Vbit/s'd5 Mbit/s’OlS Mbit/s s C7 Vott/s
Šírka pásma pre WN1,01 ! 08 Mbit/s 09 Mbit/s D'0 Mbit/s D1/2 Mbit/s 011/3 Mbit/s □ 1/4 Mbit/s 011/5 Mbit/s d2/1 Mbit/s 03/1 Mbit/s 014/1 Mbit/s 0]5/1 Mbit/s 0110/' Mbit/s □
I 10/2 Mbit/s D20/2 Mbit/s D20/5 Mbit/s D40/4 Mbit/s □ 40/10 Mbit/s 0150/5 Mbit/s Iná:___________________
_ _______
**
SLA
□ áno SLA vyber zo zoznamu
| Dohodnutá cena:
€ bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu

NET Reporting
**

i □ áno

typ vyber zo zoznamu

| Kontakt: Meno
i Tel.

Proaktivny monitoring**

□ áno

Doba poskytovania služby

S 0 neurčitá

Viazanosť <9*

Sada reportov

I D°hodnutá cena:
1 vyber zo zoznamu
Dohodnutá cena:
vyber zo zoznamu

E-mail

I

€ bez DPH (mesačne)

j □ určitá do:
j

24 mesiacov

Požadovaný dátum zriadenia doplnkovej služby WN.

| od:

(požadovaný dátum zriadenia prístupu nie je záväzkom pre Podnik)
I 1, € bez DPH (jednorazovo)

Dohodnutá cena za 0 zriadenie - □ premiestnenie - □ zmenu parametrov je
Dohodnutá cena za poskytovanie služby

€ bez DPH (mesačne)

----------------

o,03 € bez DPH (mesačne)
I

Zmluvná pokuta za porušenie zväzku
doby včasnosti je stanoventi ako

, 10 násobok rozdielu medzi mesačnou cenou za používanie doplnkovej
WN k BI, r^^p>. EJI Light pmdľaCennfku pre
i služiebPodniku . v časti Cenníkpce dátové suiižby platnej v Ca^zániku doplnkové, službya mesačnou cenou za
j WN k BI, resp. BI Light dohodnutej v Zmluve , resp. Špecifikácii doplnkovej služby k službe BI a BI Light.

dopípkn>yejslcužby

□ ADSL backup (vyber zo zoznamu kbit/s) (Pre Business Internet) □ VDSL backup (vyber zo zoznamu kbit/s) (Pre Business Internet)

□ BWA-FWA back-up
Záložné riešenie
(v prípade výpadku spojenia)

□ BWA-WiMAX baok-up

□ záložný sym. prístup □ Záložný mobilný prístup: □ štandardné 3G □ štandardné 4G/LTE □ Orange □ iné
Pre APN Orange vyber rate plaň zo zoznamu

Rýchlosť:

Dohodnutá cena za

□ zriadenie

Doba poskytovania služby záložného riešenia
Viazanom |9>
Požadovaný dátum zriadenia záložného riešenia
Dohodnutá cena

kbit/s

Rozhranie:

Označenie okruhu:

□ preloženie

záložného riešenia

□ zmenu parametrov

je

€ bez DPH (jednnraznvn)

j □ určitá do:

□ nemčitá

mesiacov

za poskytovanie služby záložného riešenia je

F od:

(požadovaný dátum zriadenia prístupu nie je záväzkom pre Podnik)

€ bez DPH (mesačne)

Zmluvná pokuta za porušenie záväzku doby viazanosti je stanovená ako
Za každý mesiac využívania služby záložného riešenia sa výška zmluvnej pokuty znižuje o

T

násobok mesačnej ceny za poskytovanie služby back-up.

percent

"1 Položka „iná zmena“ obsahuje zmeny, ktoré nie sú uvedené v Tarife (napr. zmena doby viazanosti, atcf). Táto zmena nie je spnplatňnyapá.
"1 Expresné zriadenie/preloženie/premiestnenie neplatí pre BI Light.

Slovák Telekom - Citlivé
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01 Cena vrátane doplnkových služieb IPSec VPN, prístup k reportom, rozšírenie IP adresného priestoru, Proaktívny monitoring. SLA a Záložné riešenie, ak boli poskytnuté a nie sú
spoplatnené osobitne.
t4 Poskytovanie dohodnutej úrovne služby (SLA), v prípade požiadavky účastníka o SLA po nadobudnutí platnosti Zmluvy. je možné len formou uzatvorenia písomného dodatku k Zmluve.
(5) NET Reporting je možné poskytnúť len pre službu Business Internet za podmienky, že koncové zariadenie je v správe Podniku.
V prípade zriadenia doplnkovej služby Proaktívny monitoring súčasne so službou Business Internet resp. Business Internet Light bude doplnková služba aktivovaná spravidla do 10 prac,
dní od prevzatia Odovzdávacieho protokolu služby. V prípade dodatočného zriadenia doplnkovej služby Proaktívny monitoring bude táto doplnková služba aktivovaná spravidla do 10 prac,
dní odo dňa podpisu/akceptácie Špecifikácie zo strany poskytovateľa O aktivácii služby bude účastník informovaný.
<) Názov WN skupiny; 6-10 znakov, bez diakritiky. Názov WN skupiny je rovnaký pre všetky lokality zákazníka
<) Vyplňuje sa len v prípade služby Elektronická faktúra XML. ak zákazník už má pridelený login a chce ho využívať aj pre ďalšie služby.
(9 Doba viazanosti začína plynúť odo dňa zriadenia prístupu, resp. služby. V prípade porušenia záväzku Účastníka nepretržite využívať prístup, resp. službu na základe tejto špecifikácie
počas dohodnutej doby viazanosti, Účastník sa zaväzuje uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške podľa podmienok uvedených v tejto časti Špecifikácie týkajúcej sa prístupu, resp. služby.
í’0 Internetová konektivita bude ponížená o šírku pásma pre doplnkovú službu WN.
Poznámky žiadateľa

j

Údaje o koncovom bode siete
i

I Orientačné číslo:
Ak vnútorné vedenie
v objekte je vybudované

Ak vnútorné vedenie
v objekte nie je vybudované

PSČ: 02705

_ Obec: Zázrivá

Ulica: Zázrivá - Stred

j Poschodie:

j Súpisné číslo: 409

| Miestnosť č.:

Účastník zabezpečí súhlas s využitím vnútorného telekomunikačného rozvodu u vlastníka, resp. správcu vnútorných rozvodov V prípade nesúhlasu
vlastníka, resp. správcu vnútorných rozvodov, sa postupuje, ako keby vedenie nebolo vybudované
□

j Účastník požaduje v objekte vybudovať vnútorné telekomunikačné rozvody ako súčasť zriaďovaného telekomunikačného okruhu a zabezpečí
j súhlas vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, s ich inštaláciou v objekte a technickú dokumentáciu existujúcich vnútorných rozvodov.

□

j Účastník zabezpečí vybudovanie vnútorného telekomunikačného rozvodu podľa požiadaviek Podniku.

Čestné vyhlásenie

Účastník ako:

□ nájomca nehnuteľnosti, resp. vnútorných rozvodov

□ vlastník nehnuteľnosti, resp. vnútorných rozvodov

□ iné:

čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, resp. vnútorných rozvodov, na ktorých má byť podľa tejto špecifikácie vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený
i koncový bod siete dotknutej služby, alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti, resp. vnútorným rozvodom užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu a má súhlas vlastníka
i nehnuteľnosti, resp. vnútorných rozvodov na vybudovanie prípojného telekomunikačného vedenia a umiestnenie koncového bodu siete dotknutej služby. Ak Účastník uviedol v tomto
' vyhlásení nepravdivé údaje a v súvislosti s tým vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, zaväzuje sa mu túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť.
j.
_
_
_
i

i Vyhlásenie vlastníka, resp. správcu nehnuteľnosti, v ktorej má byť umiestnený koncový bod siete (len, ak vlastník nehnuteľností nie je totožný s účastníkom)
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno) vlastníka nehnuteľnosti:

| IČ DPH:

IČO:

j Číslo OP:

_ j Obec:

Ulica:

; Orientačné číslo:
j Súpisné číslo:
>
1
j-.
Vlastník, resp. správca nehnuteľnosti, súhlasí s využitím vnútorného telekomunikačného vedenia na zriadenie
i u I telekomunikačného okruhu podľa požiadavky Podniku.

□

i PSČ:
i Kontaktný telefón:

l Miesto a dátum:

i Vlastník, resp. správca nehnuteľnosti, súhlasí s vybudovaním vnútorného telekomunikačného rozvodu v objekte.

podpis a pečiatka vlastníka nehnuteľnosti

■ Ostatné ustanovenia
Táto špecifikácia sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie dátových
služieb, tvoriace prílohu Všeobecných podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky") a Cenníkom pre poskytovanie služieb podniku (ďalej len „Cenník"), ktoré sa zmluvné strany zaväzujú
dodržiavať a sú súčasťou tejto Špecifikácie. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, prípadne zľavy z ceny, sa dojednávajú podľa platného Cenníka. Účastník svojím podpisom zároveň
potvrdzuje (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných pod_mienok, Cenníka, (ii) že si záväzne objednáva v tejto Špecifikácii špecifikované služby a prístupy^k službám, (iii) že sa
zaväzuje riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Špecifikácie, najmä riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie služieb. Ak nie je v tejto Špecifikácii dohodnuté
inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene
bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku
Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených v Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov
v Podniku (ďalej len „Podmienky") a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované v Podmienkach. Ak môže
Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykolVek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov Ak je podmienkou spracúvania
údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykolVek odvolať, ak ho udelil. Účastník môže Podnik kedykolVek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú.
Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk.

■

Prílohy

□ Osvedčená plná moc
□ Osvedčená kópia iného oprávnenia na

Miesto:
Dátum:

Zázriv
3 5.2C

idnikanie

□ Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra

□ Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra

□ Súhlas adresáta

□ iné

Miesto:
Dátum akceptácie návrhu:
Meno pracovníka:

Z
z

podpis (a p< č
(resp. splno

lodpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku

podpis a pečiatka jŕedajcu/zástupcu Podniku

---------------------------- M—Ť—
i
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Kúpna zmluva
| uzatvorená podľa § 409 anasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov medzi predávajúcim: Slovák
Telekom, a s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri

Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka čislo: 2081/B (ďalej len „Podnik"), a kupujúcim (ďalej len „Zmluva“).

Kód tlačiva: 818

Informácie o zmluve
Služba: KZ
Kód Účastníka: 1010549900

Kód Adresáta:

[X] právnická osoba

Kupujúci

Číslo Zmluvy:

nový

□ fyzická osoba - podnikateľ

□ fyzická osoba - nepodnikáte!’

Štátna príslušnosť:

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: Obec Zázrivá
Rodné číslo / IČO: 00315010

IČ DPH:

Ulica: Zázrivá-Stred

Orient, č.: /

PSČ: 02705

Mobil:
štatutárny orgán / Zákonný zástupca / splnomocnená osoba

Byt č. / poschodie:

/

E-mail:
Č. OP alebo
pasu:
Obec/PSČ:

Mobil:

Matúš Mních

Súpis, č.:

Ulica:

Č. OP alebo pasu:

Súpis.č.: 409

Obec: Zázrivá

Priezvisko / Meno / Titul:

nová

Orient, č.:

Priezvisko / Meno / Titul:

/

/

Č. OP alebo
pasu:
Obec/PSČ:

Mobil:

/
Ulica:
Súpis, č.:
Orient, č.:
1
Kontaktná osoba - umožní pracovníkovi Podniku v prípade poruchy vstup do objektu, miestnosti po pracovnom čase, v sobotu, nedeľu a vo

sviatok

Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: Karol Karcol
E maii' karol.karcol@9ma

0908941952

Mobil:

*

' il.com

Poznámka:

Adresa doručenia koncového zariadenia (KZ)

Ulica: Zázrivá-Stred

Súpisné číslo: 409
PSČ: 02705

Obec: Zázrivá

Orientačné číslo: /
Byt č., posch., miestnosť

Č. OP alebo pasu:

KZ prevezme osoba: Karol Karcol

,

,

Mobil: 0908941952

Predmet zmluvy

»

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dole uvedený tovar. Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a uhradiť kúpnu cenu.

Spôsob vyúčtovania kúpnej ceny
N v príslušnej Faktúre za telekomunikačné služby

Q pri doručení tovaru kuriérom (dobierka)
Predaj tovaru
Typ

____ _____________

I Výrobné číslo

_

I Množstvo

Gigaset C530 IP

6

D-Link DGS1100-16

1

Poskytnutá zľava

Ceny Podniku
Cena bez DPH

□ žiadna □ 5%
□10%
□ žiadna □ 5 %
□ 10%

Cena predaja
s DPH (20%)

396,-€

475,20€

79,-€

94,80€

Cena celkom
sDPH:

570,-€

Osobitné ustanovenia

FV, SK
Telfikom - Citlivá
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1.

2.
3.

4.
5.

Táto zmluva sa riadi platnými Obchodnými podmienkami Podniku na predaj a nájom KZ, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a
obidve zmluvné strany sa ich zaväzujú dodržiavať. Ostatné vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmeny v Zmluve je možné vykonať len so súhlasom obidvoch
zmluvných strán.
Kupujúci súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
Podniku.
Tovar bude kupujúcemu doručený kuriérskou službou na adresu uvedenú v tejto zmluve. Kupujúci uhradí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru
od kuriéra (dobierka), pričom pri preberaní je povinný preukázať svoju totožnosť. V prípadoch dohodnutých touto zmluvou bude kúpna
cena vyúčtovaná vo faktúre za telekomunikačné služby.
Predávajúci neposkytuje dodatočnú výmenu zakúpeného tovaru, s výnimkou uplatnenia nároku za vady podľa § 436 a nasl. Obeh. zák. a
§ 622 a nasl. Obč. zák.
Na KZ sa vzťahuje 24-mesačná záručná lehota.

1>S cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné fungovanie Účastníkovi poskytovaných Služieb udeľuje Kupujúci Podniku súhlas, aby Podnik

vykonával v potrebnom rozsahu vzdialenú správu vyššie špecifikovaného koncového zariadenia (KZ). Vzdialená správa je, že v prípade
potreby je Podnik oprávnený (i) upravovať alebo meniť nastavenia KZ tak, aby bola zabezpečená funkčnosť a bezpečnosť Služieb
poskytovaných prostredníctvom KZ Účastníkovi, alebo (ii) vykonávať aktualizáciu firmvéru KZ. Podnik je na základe predchádzajúcej výslovnej

žiadosti Kupujúceho oprávnený prostredníctvom vzdialenej správy KZ vykonávať aj ďalšie zmeny v nastavení KZ, najmä zmeny smerujúce k
odstráneniu porúch KZ, zvýšeniu kvality a bezpečnosti Služieb poskytovaných Účastníkovi alebo KZ. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí
stým, že počas poskytovania Služieb Účastníkovi prostredníctvom KZ (i) nebude bez predchádzajúcej výzvy alebo predchádzajúceho
výslovného súhlasu Podniku meniť také nastavenia KZ, ktoré môžu mať dopad na funkčnosť a bezpečnosť Služieb poskytovaných Účastníkovi
prostredníctvom KZ, a (ii) nastavenia tohto KZ, ktorých zmena môže mať dopad na funkčnosť a bezpečnosť Služieb poskytovaných
Účastníkovi Podnikom, môžu byť Účastníkovi alebo Kupujúcemu nedostupné.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané. V prípade
zmeny účelu spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno
nájsť na www.teleko.sk/osobne-udaje.___________________________________________ ________________________________________

Prílohy
výpisu

□Osvedčená

□Osvedčená plná moc

□Osvedčená

□Osvedčená kópia iného oprávnenia na

registra
živnostenského registra
□Doklad o obojstrannej hluchote (preukaz □Žiadosť o inštaláciu KZ
ZŤP)
□iné

podnikanie
□Špecifikácia smerovača
—

/

kópia

z obchodného

kópia

výpisu

ŕi

Miesto:

Kód predajcu

Dátum akceptácie návrhu
Meno pracovníka:

Dátum p
Meno pr

3.5.2019

Tel. číslo

0903033323

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku

Roman Janček

podpis ^pečiatka predajcu/zástupcu Podniku

FV, SK
Tŕ.lfikom - Citlivé
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Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office c.

00315010_ 1_5_2019

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „Dohoda“) medzi:

Obec Zázrivá, Zázrivá-Stred 409, 02705 Zázrivá
IČO: 00315010
IČ DPH:
Zastúpený: Matúš Mních

(ďalej len ako "Účastník”);

a
Slovák Telekom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469,
IČ DPH: SK2020273893,
DIČ:2020273893
Bankové spojenie: 2628740740/1100
zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B
zastúpená: Roman Janček, poverený na základe Podpisového poriadku Slovák Telekom, a.s.

(ďalej len ako "Podnik”)

ďalej spoločne označované ako "Zmluvné strany"
Článok I.
Vymedzenie pojmov

„Účastnícka prípojka - telefónna prípojka (TP) alebo prístup ISDN“ je súhrn technických prostriedkov vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti
Podniku, ktoré umožňujúÚčastníkovi pripojenie k tejto sieti na pevnom mieste pripojenia a poskytovanie verejnej telefónnej služby pripadne aj inej
elektronickej komunikačnej služby. Koncové zariadenie netvorí súčasť účastníckej prípojky.
„Účet služby WN“ (ďalej tiež „WN účet") je súbor funkcií služby Virtual VoiceNET poskytovaných alebo sprístupnených na jednom koncovom
zariadení a sprístupnenie IP volaní na koncové zariadenie Účastníka.
„Služba Virtual VoiceNet“- (ďalej tiež „Služba WN") je služba virtuálnej privátnej siete, prostredníctvom ktorej je umožnené uskutočňovať IP volania
z koncových bodov tejto virtuálnej privátnej siete prostredníctvom KZ.
Článok II.
Predmet Dohody
1

Predmetom tejto Dohody je dohoda zmluvných strán o osobitných rámcových podmienkach poskytovaných Podnikomúčastníkovi počas
platnosti a účinnosti tejto Dohody, a to najmä:
a) o osobitných podmienkach a spolupráci v súvislosti s poskytovaním voliteľného volacieho programu Magenta Office zo strany
PodnikuÚčastníkovi,
b) o osobitných podmienkach v súvislosti s poskytovaním vybraných elektronických komunikačných služieb PodnikuÚčastníkovi
prostredníctvom telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov WN Účastníka, definovanýchv Zozname prístupov TP,
ISDN a účtov WN (Príloha 5.1) (ďalej len „Zoznam") v rámci verejnej pevnej telefónnej siete Podniku.

2.

Touto Dohodou sú vymedzené osobitné podmienky, za ktorých Podnik poskytuje Účastníkovi voliteľný volací program Magenta Office a
vybrané elektronické komunikačné služby prostredníctvom telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov WN (ďalej spoločne aj
len „Služby“). Ak v tejto Dohode nie je dohodnuté inak. Podnik poskytuje Účastníkovi Služby za podmienok dohodnutých na základe osobitne
uzatváraných Zmlúv o poskytovaní verejných služieb, resp. na základe iných zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb Podniku
Účastníkovi a v zmysle Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovák
Telekom, a.s. , (ďalej len „Všeobecné podmienky"),Osobitných podmienok pre poskytovanie hlasových služiebvztähujúcich sa na telefónne
prípojky a/alebo prístupy ISDN , Osobitných podmienok pre poskytovanie dátových služieb vzťahujúcich sa na WN účty (ďalej len „Osobitné
podmienky“). Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, osobitné podmienky dohodnuté podľa bodu 1. tohto článkubudú
poskytované a vzťahované v rovnakej miere na všetky Služby poskytované Podnikom Účastníkovi počas platnosti tejto Dohody na základe
všetkých zmlúv o poskytovaní verejných služieb , resp. iných zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb PodnikuÚčastníkovi, ktoré
boli medzi zmluvnými stranami uzatvorené počas platnosti tejto Dohody ako aj pred jej platnosťou a účinnosťou.

Článok III.
Podmienky poskytovaniaMagenta Office
1
2.
3.

4.

Podmienkou uzatvorenia Dohody o WP Magenta Office je, že Účastník má uzavretú s Podnikom minimálne jednu (1) Zmluvu o poskytovaní
verejných služieb, predmetom ktorej je poskytovanie verejnej telefónnej služby a/ alebo služby WN.
Voliteľný volací programMagenta Office ( ďalej len „MAGENTA OFFICE“) je určený pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľ.
Do MAGENTA OFFICEje možné zaradiť telefónne prípojky a/alebo prístupy ISDN a/alebo účty WN len jedného Účastníka. Na tú istú
telefónnu prípojku a/aleboprístup ISDN a/alebo účet WN nie je možné poskytnúť viac ako jeden MAGENTA OFFICE. Telefónne prípojky,
prístupy ISDN a účty WN môžu byť súčasťou len jednej Dohody o MAGENTA OFFICE(jedného Zoznamu prístupov MAGENTA OFFICE).
Do jedného MAGENTA OFFICEje možné zaradiť len telefónne prípojky, prístupy ISDN a účty WN Účastníka s jedným identifikačným číslom
organizácie (IČO).
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5.
6.

MAGENTA OFFICE poskytuje okrem samostatne stanovených cien za poskytnuté verejné elektronické komunikačné služby v rámci
MAGENTA OFFICE aj zľavy v súlade s Článkom V. Cena a platobné podmienky.
Počas doby platnosti tejto Dohody má Účastník právo požiadať písomne a to formou písomného dodatku o zmenu tejto Dohody týkajúcu sa
zaradenia telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov WN, ktorá môže spočívať najmä v:
(a)
rozšírení počtu telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov VVN Účastníka;
(b)
znížení počtu telefónnych prípojoka/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov WN, a teda v ukončení
poskytovania (deaktivácii) MAGENTA OFFICEvo vzťahu ku konkrétnej telefónnej prípojke, prístupu ISDN a/alebo účtu WN;
(c)
zmene zaradenia niektorej telefónnej prípojkya/alebo prístupu ISDN a/alebo účtu WN za inú telefónnu prípojku a/alebo iný prístup
ISDN a/alebo účet VVN.

7.

Účastník má právo počas platnosti tejto Dohody požiadať Podnik o vykonanie každej zo zmien tejto Dohody špecifikovaných v bode 6 tohto
článku Dohody maximálne jeden krát za kalendárny mesiac. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akceptácie návrhu na zmenu tejto
Dohody požadovanej Účastníkom, bude každá ďalšia žiadosť Účastníka o zmenu tejto Dohody podľa bodu 6 tohto článku doručená Podniku
v priebehu toho istého kalendárneho mesiaca považovaná za bezpredmetnú a nebude sa na ňu prihliadať, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

8.

Pri rozšírení alebo znížení počtu prístupov ISDN a/alebo telefónnych prípojoka/alebo účtov VVN, budú tieto prístupy ISDN a/alebo telefónne
prípojkya/alebo účty WN priradené k určenému nákladovému stredisku až k1. dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúcom po zúčtovacom
období, v ktorom boli tieto zmeny vykonané.
Účastník týmto vyhlasuje, že poskytnuté verejné elektronické komunikačné služby prostredníctvom telefónnych prípojok a/ alebo prístupov
ISDN a/alebo účtov WN definovaných v Dohode o MAGENTA OFFICE mu budú vyúčtované jednou faktúrou.
MAGENTA OFFICEje možné poskytnúť len na telefónne prípojky a/alebo prístupy ISDNa/alebo účtyWN, za ktoré Účastník uhradil
všetky ceny za poskytnuté elektronické komunikačné služby okrem posledného zúčtovacieho obdobia.
Všetky telefónne prípojky TP1 Účastníka, na ktorých sú aktivované programy Business Standard a Business Aktiv, sú zaradením do
MAGENTA OFFICE automaticky spoplatňované podľa Článku V. Cena a platobné podmienky bod 6. Všetky prístupy ISDN BRA, na ktorých
sú aktivované programylSDN Klasik, ISDN Komfort, ISDN Profi Účastníka sú zaradením do MAGENTA OFFICE automaticky spoplatňované
podľa Článku V. Cena a platobné podmienly bod 6. Všetky účty WN ( Klasik, Premium, Analóg, BiznisTRUNK hlasový kanál, VVN Trunkový
účet) Účastníka sú zaradením do MAGENTA OFFICE automaticky spoplatňované podľa Článku V. Cena a platobné podmienky bod 6.
Zánikom Dohody o MAGENTA OFFICE sa na telefónnych prípojkách, prístupoch ISDN a účtoch WN Účastníka automaticky po 6 mesiacoch
od zániku tejto Dohody aktivuje volací plán Magenta Office, ktorý má dohodnutý v tejto Dohode a za ceny podľa cenníka Cenník pre
poskytovanie služieb spoločnosti Slovák Telekom, a.s. Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete časť Cenník pre
hlasové služby, časť Magenta Office platného 6 mesiacov po zániku tejto Dohody .
Dohoda o MAGENTA OFFICE nadobúda účinnosť najskôr k 1. dňu mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Dohoda o MAGENTA
OFFICE podpísaná Podnikom, ak bola podpísaná do 23. dňa tohto mesiaca. Ak bola Dohoda o MAGENTA OFFICE uzatvorená medzi 24. až
posledným dňom mesiaca (vrátane), potom nadobudne účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
uzatvorená.
Podnik poskytuje MAGENTA OFFICE účastníkovi prostredníctvom nasledovných prístupov: TP - telefónna prípojka a/alebo TP2M, a/alebo
ISDN BRA prístup a/alebo ISDN PRA prístup a/alebo účtov VVNa/aleboWN trunkovej skupiny.
Pri MAGENTA OFFICE si Účastník môže vybraťz nasledovných volacích plánov:
i.
Volací plán MINITP- Magenta OfficeMini, ISDN BRA - Magenta OfficeMini, TP2M - Magenta OfficeMini, ISDN PRA - Magenta
OfficeMini, IP účet - Používanie - Magenta OfficeMini, BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta OfficeMini vo VVP VPnezahŕňa žiadne voľné
minúty vo fakturačnom období. Volací plán a všetky automatické uskutočnené volania do jednotlivých smerov sú fakturované podľa cenníka
pre hlasové služby časť - WP MAGENTA OFFICEa tejto Dohody.
ii.
Volací plán s voľnými minútami TP - Magenta OfficeBasic, ISDN BRA - Magenta OfficeBasic, TP2M - Magenta OfficeBasic, ISDN PRA
- Magenta OfficeBasic, IP účet - Používanie - Magenta OfficeBasic, BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta OfficeBasic, v MAGENTA
OFFICE je v každom fakturačnom období zahrnutý príslušný objem voľných minút nasledovne:TP - Magenta Office Basic - 100 voľných
minút; ISDN BRA - Magenta Office Basic - 100 voľných minút, TP2M - Magenta Office Basic - 5000 voľných minút, ISDN PRA - Magenta
Office Basic - 5000 voľných minút, IP účet - Používanie - Magenta Office Basic - 100 voľných minút, BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta
Office Basic - 500 voľných minút. Voľné minúty je možné využiť iba pre automatické volania do národných pevných sietí SR a automatických
volaní do národných mobilných sietí SR. Voľné minúty je možné využiť iba pre automatické volania do národných pevných sietí SR a
automatických volaní do národných mobilných sietí SR.
iii.
Volací plán s StandardTP - Magenta OfficeStandard, ISDN BRA - Magenta OfficeStandard, TP2M - Magenta OfficeStandard, ISDN
PRA - Magenta OfficeStandard, IP účet - Používanie - Magenta OfficeStandard, BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta OfficeStandardvo
MAGENTA OFFICE je v každom fakturačnom období zahrnutý neobmedzený objem minút pre automatické volania do národných pevných
sietí SR. Neobmedzené volania do národných pevných sietí pre Standard sú definované zásadou korektného využívania služby (ďalej iba
„ZKVS“) uvedenej v článku 4, bod 6. pre príslušný volací program. ZKVS služby Standard definuje maximálny objem bezplatných minút do
národných pevných sietí SR. V prípade prekročenia maximálneho objemu prevolaných minút definovaného v ZKVS pre príslušný volací plán
budú hovory nad rámec ZVKS spoplatnené podľa článku 4, bod 6.
iv.
Volací plán s Komplet TP - Magenta Office Komplet, ISDN BRA - Magenta Office Komplet, TP2M - Magenta Office Komplet, ISDN PRA
- Magenta Office Komplet, IP účet - Používanie - Magenta Office Komplet, BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta Office Komplet v
MAGENTA OFFICE je v každom fakturačnom období zahrnutý neobmedzený objem minút pre automatické volania do národných pevných
sietí SR. Neobmedzené volania do národných pevných sietí pre Komplet sú definované zásadou korektného využívania služby (ďalej iba
„ZKVS“) uvedenej v článku 4, bod 6. pre príslušný volací program. ZKVS služby Komplet definuje maximálny objem bezplatných minút do
národných pevných sietí SR. V prípade prekročenia maximálneho objemu prevolaných minút definovaného v ZKVS pre príslušný volací plán
budú hovory nad rámec ZVKS spoplatnené podľa článku 4, bod 6. Volací plán s Komplet TP - Magenta Office Komplet, ISDN BRA Magenta Office Komplet, TP2M - Magenta Office Komplet, ISDN PRA - Magenta Office Komplet, IP účet - Používanie - Magenta Office
Komplet, BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta Office Komplet vo MAGENTA OFFICE je v každom fakturačnom období zahrnutý príslušný
objem voľných minút do národných mobilných sietí SR nasledovne: TP - Magenta Office Komplet - 300 voľných minút; ISDN BRA - Magenta
Office Komplet - 300 voľných minút, TP2M - Magenta Office Komplet - 5000 voľných minút, ISDN PRA - Magenta Office Komplet - 5000
voľných minút, IP účet - Používanie - Magenta Office Komplet - 300 voľných minút, BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta Office Komplet 500 voľných minút. Voľné minúty je možné využiť iba pre automatické volania do národných mobilných sietí SR pre celý objem minút.
v.
Volací plán s Premium- Magenta OfficePremium, ISDN BRA - Magenta OfficePremium, TP2M - Magenta OfficePremium, ISDN PRA Magenta OfficePremium, IP účet - Používanie - Magenta OfficePremium, BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta OfficePremiumvo
MAGENTA OFFICE je v každom fakturačnom období zahrnutý neobmedzený objem minút pre automatické volania do národných pevných
sietí SR a národných mobilných sietí SR a automaticky uskutočnené medzinárodné volania z PS Podniku ukončené v pevných sieťach v 0. a
I. Tarifnom pááme podľa Prílohh č. 1 k čaati Cenník pre hlasové služby , k časti Cenník preš ddtové služby - Virtual VoiccNet a Bennfit
a k časti Cenník pre hlasové služby - Prevádzka verejných telefónnych automatov (VTA), pre volania do osobitných sietí (096x) a pre volania
na 06x (Smart, siete VolP). Neobmedzené volania pre Premium sú definované zásadou korektného využívania služby (ďalej iba „ZKVS“)
uvedenej v článku 4, bod 6. pre príslušný volací program. ZKVS služby Premium definuje maximálny objem bezplatných minút do národných
pevných sietí SR a národných mobilných sietí SR a automaticky uskutočnené medzinárodné volania z pevnej sietnPvdniku ukončené
v pevných sieťach v 0. a I. Tarifnom pásme podľa Prílohy č. 1 k časti Cenník pre hlasové služby , k časti Cenník pre dátové služby - Virtual

9.
10.
11.

12.

13.
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VoiceNet a Benefit a k časti Cenník pre hlasové služby - Prevádzka verejných telefónnych automatov (VTA), pre
volania do osobitných sietí (096x) a pre volania na 06x (Smart, siete VolP). V prípade prekročenia maximálneho objemu prevolaných minút
definovaného v ZKVS pre príslušný volací plán budú hovory nad rámec ZVKS spoplatnené podľa bodu článku 4, bod 6.
vi. Volací plán - 1P účet - Používanie - Magenta Connect Premium, súčasťou ktorého je vždy aj služba Magenta Connect, je
nekombinovateľný so službami Magenta Connect Team ani s Magenta Connect Voice. Magenta Connect Premium nezahŕňa žiadne voľné
minúty vo fakturačnom období. Volací plán a všetky automatické uskutočnené volania do jednotlivých smerov sú fakturované podľa cenníka
pre hlasové služby časť - WP MAGENTA OFFICE a tejto Dohody

14.

Zmluvné strany sa dohodi, , že všetky Služby poskytované Účastníkov i bude Podnik poskytovať Účastníkov i na základe príslušných zmlúv o
poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týmto dojednaním menia na zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavreté na dobu určitú, a to:
a)
na dobu dohodnutú medzi Podnikom a Účastníkom v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb,
resp. k dodatku nej,
b)
ak doba viazanosti nie je dohodnutá v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb a dodatku k nej
alebo ak doba viazanosti podľa príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb a dodatku k nej má uplynúť pred dohodnutou
dobou trvania tejto Zmluvy, tak na dobu trvania tejto Dohody dohodnutú, prípadne predĺženú v súlade s čl. VII bod 1 tejto Dohody.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1

Podnik má právo odstúpiť od Dohody o MAGENTA OFFICE, ak Účastník poskytne telefónnu prípojkua/alebo prístup ISDNa/alebo účet VVN
zahrnutý do MAGENTA OFFICE na komerčné účely tretím osobám, t.j. akUčastník uvedený v Dohode nie je koncovým užívateľom, alebo má
právo na zredukovanie Zoznamu o telefónne prípojkya/alebo. prístupy ISDNa/alebo účty WN, ktoré boli takýmto spôsobom použité. Týmto
však nie je dotknuté právo Podniku na náhradu škody

Článok V.
Cena a platobné podmienky

1

2.

3.

4.
5.

6.

Cena za vybrané elektronické komunikačné služby patriace do MAGENTA OFFICE a ceny za verejné elektronické komunikačné služby
poskytované prostredníctvom telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDN a/alebo účtov WN podľa tejto Dohody (definovaných v Zozname)
sa riadia podľa cenových podmienok MAGENTA OFFICE dohodnutých v tomto Článku a podľa aktuálne platného Cenníka pre hlasové služby
a/alebo Cenníka pre dátové služby . V prípade odlišnej úpravy sa použijú ustanovenia Cenových podmienok MAGENTA OFFICE (bod 6.).
Účastník sa zaväzuje platiť cenu za vybrané elektronické komunikačné služby patriace do MAGENTA OFFICE a ostatné verejné elektronické
komunikačné služby podľa bodu 6. tohto článku tejtoDohody.
Faktúra sa vystavuje centrálne za všetky verejné elektronické komunikačné služby poskytované prostredníctvom telefónnych prípojok
a/aleboprístupov ISDN a/alebo účtov VVN patriace do MAGENTA OFFICE. K faktúre sa prikladá prehľad podľa nákladových stredísk a podľa
telefónnych prípojok a/alebo prístupov ISDNa/alebo účtov WN.
Mesačné ceny za používanie sa účtujú za mesiac vopred. V prípade, že je potrebné vypočítať mesačné ceny iba za určitú časť kalendárneho
mesiaca, tieto sa vypočítajúako alikvotná časť z mesačnejceny odo dňa zriadenia/odovzdania služby. Pre výpočet alikvotnej časti je základom
jeden deň.
Podnik si vyhradzuje právo jednostranne znížiť cenu výhradne v prospechúčastníka počas doby platnosti Dohody a to nasledujúcim
spôsobom:
a) PodnikÚčastníkovi bez výzvy a v písomnej forme oznámi podmienky stanovujúce nové, výhodnejšie ceny za MAGENTA OFFICE.
b) Nové ceny nadobudnú platnosť a účinnosť od 1 dňa nasledujúceho mesiaca v prípade, že Účastník v lehote 14 dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia o ich zmene tieto neodmietne.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných cenových podmienkach poskytovania MAGENTA OFFICE:
Cena za používanie TP a/alebo ISDN prístupov a/alebo účtov WNzaradenej do VVPMAGENTA OFFICE

Ceny volacích plánov a ceny zriaďovacích poplatkov pri dobe trvania Dohody o WP MAGENTA OFFICE na dobu neurčitú s viazanostou 24
mesiacov
ZKVS (min.)
Cena v € bez Cena v €
Splatnosť ceny
Volací plán:
DPH
s DPH
mesačne/vopred
TP - Magenta OfficeMini
mesačne/vopred
TP - Magenta Office Basic
13,20
11,mesačne/vopred
2000
TP - Magenta Office Standard
mesačne/vopred
2000
TP - Magenta OfficeKomplet
mesačne/vopred
2000
TP - Magenta Office Premium

ISDN
ISDN
ISDN
ISDN
ISDN
ISDN
ISDN
| ISDN

BRA - Magenta
BRA - Magenta
BRA - Magenta
BRA - Magenta
BRA - Magenta
PRA - Magenta
PRA - Magenta
PRA - Magenta

OfficeMini
OfficeBasic
Office Standard
OfficeKomplet
OfficePremium
OfficeMini
OfficeBasic
OfficeStandard

ISDN PRA - Magenta OfficeKomplet
ISDN PRA - Magenta OfficePremium
TP2M - Magenta OfficeMini
TP2M - Magenta OfficeBasic
TP2M - Magenta OfficeStandard
TP2M - Magenta OfficeKomplet
TP2M - Magenta OfficePremium
IP účet - Používanie -Magenta OfficeMini

-

mesačne/vopred
mesačne/vopred

2000

mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred

2000
2000
-

50000
50000
50000
50000
50000
50000
-
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mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred

IP účet - Používanie -Magenta OtticeBabic
IP účet - Používanie -Magenta OfficeStandai-d
IP účet - Používanie -Magenta OfficeKomplet
IP účet - Používanie -Magenta OfticePhemium
IP účet - Používanie - Magenta Cfddect Premium
BiznisTRUNK hlasový kanál -Magenta OfficeMini
BiznisTRUNK hlasový kanál -Magenta OtticeBabic
BiznisTRUNK hlasový kanál -Magenta
OfticeStandahd
BiznisTRUNK hlasový kanál -Magenta
OfficeKomplet
BiznisTRUNK hlasový kanál -Magenta
OlficePremium
BiddibTRUNK účet, s programom služby Magenta
Office
Balík služieb Premium účtu WN
k programom Magenta Office
Automatická spojovateľka
Užívateľská hláska
Skupina pre vyzváňanie
Hlasová odkazová schránka
Call Centrum
Magenta Connect
Zriadenie účtu WN s programom služby Magenta
Office
BiznisTRUNK účet s programom služby Magenta
Office
Zriadenie BiznisTRUNK skupiny - cena je
aplikovaná na každú lokalitu Účastníka

!

7,-

8,40

2000
2000
2000

—

-

5000

mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred

5000

mesačne/vopred

5000

mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred

mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred
mesačne/vopred

0,33

0,40

jednorazovo
jednorazovo
jednorazovo

Ceny za automaticky uskutočnené volania . - bez rozlíšenia prevVdzZy
Cena v € za 1 minútu
I
'bez DPH
s DPH
Automaticky uskutočnené miestne volania
0,0300
0,0360
v pevnej sieti a volania na 06x
Automaticky uskutočnené medzimestské
0,0300
0,0360
volania v pevnej sieti
Automaticky uskutočnené medzinárodné volania z PS
Česká republika, Maďarsko, Nemecko,
0,0400
0,0480
Poľsko, Rakúsko
I. Tarifné pásmo
0,0400
0,0480
II. Tarifné pásmo
0,1500
0,1800
III. Tarifné pásmo
0,3500
0,4200
IV. Tarifné pásmo
1,0000
1,2000
Automaticky uskutočnené volania do
verejných
mobilných sietí dáhoZdýcU
0,0900
0,1080
operátorov
Automaticky uskutočnené volania do
verejných mobilných sietí zaUhadičdýcU
0,2040
0,1700
operátorov

Cena v € za í sekundu
bez DPH ~
s DPH

0,0005

0,0007

0,0005

0,0007

0,0007

0,0008

0,0007
0,0025
0,0058
0,0167

0,0008
0,0030
0,0070
0,0200

0,0015

0,0018

0,0028

0,0034

ľ.Zúčtúvovie obdodio frakvenein a spôpobfbktarácid
Zúčtovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Prípadnú zmenu
trvania zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred

□ Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku *
□ Papierová faktúra zasielaná poštou
□ Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu
**
□ Požadujem zasielanie odpisu EF PDF poštou
***

**E-mail pre doručovanie EF PDF:
E-mail pre notitikácie EF PDF:
* Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podľa platných Všeobecných
podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupnením na internetovej stránke Podniku. ** Účastník berie
na vedomie, že Elektronická faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude
chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za
ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody
spôsobené účastníkovi prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF.
*** Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cenníka.
8. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty.
9. Zúčtovacie obdobie je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca.
10. Splatnosť faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá....... dn í zoo ňaa vsstvvenia fkktúry Pzdnifom. Úaastnŕk aa avvzzuj e uhrddaa ť falúúry
vystavené Podnikom riadne a včas. Zmluvné strany sa dohodli, že:
a) za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné iZentitiaečdé znaky, ktoré sú uvedené na faktúre,
najmä variabilný symbol, fakturovanú čiastku a číslo účtu. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a
teda dáväzfaúčabtdíaa nemožno považovať za splnený'
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b) za včasnú úhradu sa považuje úhrada celej fakturovanej sumy pripísaná na účet Podniku najneskôr v deň
splatnosti faktúry, pričom dátumom úhrady sa rozumie dátum pripísania platby na účet Podniku uvedený vo faktúre;
c) v prípade omeškania Účastníka s úhradou splatných faktúr, je Podnik oprávnený požadovať od Účastníka úhradu úrokov z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania Účastníka s riadnou úhradou splatnej faktúry;

Článok VI.
Ochrana dôverných informácií

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Dôverné informácie sú všetky informácie verejne neprístupné, a to technické, obchodné alebo všetky iné informácie, ktoré si zmluvné strany
návzajom poskytnú v súvislosti s touto Dohodou alebo s ktorými sa zmluvné strany oboznámia iným spôsobom v súvislosti s rokovaním
o tejto Dohode alebo informácie, s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe prijímajúcej strane pri ich poskytnutí ako s
dôvernými, alebo akékoľvek informácie a údaje, z povahy ktorých je pochopiteľné pre akúkoľvek osobu, že sú dôverné (ďalej len „dôverné
informácie“). Dôverné informácie sú najmä akékoľvek technické, obchodné alebo komerčné informácie, špecifikácie, dáta alebo
dokumentácia v akejkoľvek podobe či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté.
Strana, ktorej sa informácie podľa bodu 1 tohto článku Dohody takto poskytnú, je povinná s nimi nakladať s primeranou starostlivosťou,
použiť ich len na účely prípravy a plnenia Dohody a nesmie také informácie poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s účelom na
ktorý boli poskytnuté pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie,
V prípade, že niektorej zo strán Zmluvy vyplynie nevyhnutnosť poskytnúť informácie a skutočnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa tejto
Zmluvy tretej strane, môže také informácie a skutočnosti poskytnúť len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a len
za predpokladu, že sa tretia strana uzavretím písomnej dohody s jednou alebo oboma stranami Dohody zaviaže k ich ochrane, tak aby bol
dosiahnutý účel tejto Dohody. Povinnosť predchádzajúceho písomného súhlasu sa neuplatni, ak treťou stranou je osoba, ktorú na získanie
predmetných informácií oprávňuje zákon. V takom prípade je zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane bezodkladne písomne oznámiť
identifikačné údaje takejto tretej strany. Povinnosť dohodou písomne zaviazať tretiu stranu na účely ochrany informácií a skutočností, ktoré sú
predmetom ochrany podl'á tejto Dohody nie je týmto dotknutá.
Poskytnutie dôverných informácií alebo skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo nezakladá žiadne právo na licenciu, ochrannú známku,
patent, právo na použitie alebo verejné rozširovanie diela, ani akékoľvek iné právo duševného alebo priemyselného vlastníctva.
Každá zo strán tejto Dohody zodpovedá za škodu, ktorá vznikla druhej strane porušením povinností ochrany dôverných informácií
a skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo podľa tejto Zmluvy. Poškodená strana je oprávnená domáhať sa náhrady vzniknutej škody
samostatne.
Porušenie mlčanlivosti podľa tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvných povinností a zakladá druhej Zmluvnej strane nárok
na odstúpenie od Dohody ako aj na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33 193.92,- € (slovom tridsaťtri tisic sto deväťdesiat tri celé
deväťdesiat dva euro), a to v lehote stanovenej Zmluvnou stranou ktorej vznikol tento nárok.
Strany Zmluvy sú si vedomé, že na ochranu svojich oprávnených záujmov môžu použiť prostriedky právnej ochrany proti nekalej súťaži podlá
§ 53 Obchodného zákonníka a § 373 a naši. Obchodného zákonníka, na účely uplatnenia náhrady škody.
Článok Vil.
Trvanie Dohody

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú s viazanosťou 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že cenydohodnuté touto Dohodou súv platnosti
ešte 6 mesiacov po zániku tejto Dohody za tých istých podmienok ako v poslednom roku platnosti tejto Dohody, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Podnik má právo odstúpiť od Dohody tiež z dôvodu, ak
a.
dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytovania elektronických komunikačných služieb, ktoré sú predmetom tejto Dohody
rozhodnutím Telekomunikačného úradu alebo v dôsledku zmien v regulačných predpisoch;
b. bude ktorákoľvek služba, alebo jej časť poskytovaná podľa tejto Dohody čo i len čiastočne zneužitá na porušovanie Zákona
o elektronických komunikáciách, vydaných všeobecných povoleníTelekomunikačného úradu SR a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov. Podnik nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú prerušením poskytovania akejkoľvek služby, alebo jej časti
na základe odstúpenia od Dohody MAGENTA OFFICE podľa tohto písmena bodu 2 tohto článku Dohody; týmto nie je dotknuté
právo Podniku na náhradu škody.
c.
Účastník nezaplatil cenu za poskytnuté služby ani do 45 dní po splatnosti. Odstúpenie nemá vplyv na povinnosť Účastníka vyrovnať
záväzky voči Podniku. Týmto však nie je dotknuté právo Podniku na náhradu škody.
V prípade zrušenia prístupu ISDN a/alebo telefónnej prípojky a/alebo účtu WN tak, že vo MAGENTA OFFICEnebude zaradený ani jeden
prístup ISDN, ani jedna telefónna prípojka .ani jeden účet WN, automaticky dochádza k zániku Dohody a to dňom zrušenia poslednej
telefónnej prípojky a/alebo prístupu ISDN a/alebo účtu WN.
V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok jednej zmluvnej strany, má druhá zmluvná strana právo okamžite odstúpiť od Dohody.
Účastník má právo ukončiť túto Dohodu pred uplynutím doby jej platnosti dohodnutej alebo predĺženej podľa bodu 1 tohto článku
jednostranným úkonom aj bez uvedenia dôvodu a bez ohľadu na skutočnosť, či už niektorá zmluvná strana plnila akýkoľvek svoj záväzok
z tejto Dohody, a to iba za splnenia podmienky, že uhradí v prospech Podniku odškodné, podlá bodu 8 tohto článku.
Odškodné pri predčasnom ukončení Dohody o WP MAGENTA OFFICE:

1
Volací plán

Základ pre výpočet
odškodného pri
predčasnom ukončení
Dohody s dobou 24
mesiacov v € bez DPH

DPH

Splatnosť ceny

36,-

DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo
Jednorázovo

TP - Magenta OfficeMini

TP - Magenta OfficeBasic
1 TP - Magenta OfficeStandard
TP - Magenta OfficeKomplet
TP - Magenta OfficePremium
ISDN BRA - Magenta OfficeMini
ISDN BRA - Magenta OfficeBasic
ISDN BRA - Magenta OfficeStandard
ISDN BRA - Magenta OfficeKomplet
ISDN BRA - Magenta OfficePremium
ISDN PRA - Magenta OfficeMini
ISDN PRA - Magenta OfficeBasic

DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
DPH
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sa neuplatňuje
sa neuplatňuje

sa
sa
sa
sa
sa
sa
sa

neuplatňuje
neuplatňuje
neuplatňuje
neuplatňuje
neuplatňuje
neuplatňuje
neuplatňuje

Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo

ISDN PRA - Magenta OfficeStandard
ISDN PRA - Magenta OfficeKomplet
ISDN PRA - Magenta OfficePremium
TP2M - Magenta OfficeMini
TP2M - Magenta OfficeBasic
TP2M - Magenta OfficeStandard
TP2M - Magenta OfficeKomplet
TP2M - Magenta OfficePremium
IP účet - Používanie - Magenta OfficeMini
IP účet - Používanie - Magenta OfficeBasic
IP účet - Používanie - Magenta
OfficeStandard
IP účet - Používanie - Magenta
OfficeKomplet
IP účet - Používanie - Magenta
OfficePremium
IP účet - Používanie - Magenta Connect
Premium
BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta
OfficeMini
BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta
OfficeBasic
BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta
OfficeStandard
BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta
OfficeKomplet
BiznisTRUNK hlasový kanál - Magenta
OfficePremium

48,-

DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje
DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo
Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

DPH sa neuplatňuje

Jednorázovo

7. ' Spôsob _pre výpočet odškodného pri porušení doby poskytovania WP MAGENTA OFFICE:
ZÁVÄZOK: Účastník sa zaväzuje, že po dobu poskytovania VVP MO v zmysle podpísanej Dohody o VVP MAGENTA OFFICE(ďalej len „doba
poskytovania: (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom vo vzťahu k Službe poskytovanej podľa podpísanej Dohody WP MAGENTA OFFICE, teda
nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Dohody a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Službu (ďalej len „záväzok”),
pričom porušením doby poskytovania je (i) výpoveď Dohody Účastníkom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas
dojednanej doby poskytovania, (ii) žiadosť o prenesenie telefónneho čísla k inému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak
v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukončeniu Dohody počas dojednanej doby poskytovania, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom
ani do 45 dní po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie od Dohody (ďalej len „porušenie záväzku"). Doba
poskytovania plynie iba počas doby využívania Služby v zmysle Dohody. V prípade prerušenia poskytovania Služby Podniku na základe využitia
práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok,
automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba poskytovania neplynie.
2.ODŠKODNÉ: Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením doby poskytovania vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie odškodného.
Odškodné okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia doby
poskytovania vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastníkovi na základe podpísanej Dohody o WP MAGENTA OFFICE. Benefitmi sa
rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb) podľa Cenníka pre
hlasové služby platného v čase zániku tejto Dohody (rozhodujúce sú ceny bez doby trvania). Benefity poskytnuté Účastníkovi na základe tejto
Dohody alebo Cenníka.Základom pre výpočet odškodného za porušenie dobyposkytovania tejto Služby, ktorá zohľadňuje benefity poskytnuté
Účastníkovi podľa tejto Dohody, je základ pre výpočet odškodného vo vzťahu k Službe a to vo výške určenej v časti tejto Dohody (ďalej len „Základ
pre výpočet"). Vyúčtovaná suma odškodného bude vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre
výpočet počas plynutia doby poskytovania až do dňa ukončenia Dohody alebo prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia záväzku:
,
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Suma odškodného je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením odškodného zaniká dojednaný záväzok,
preto Účastník odškodné za porušenie doby poskytovania zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej
porušením doby poskytovania, pre prípad ktorej bola dojednaná a vyúčtovaná suma odškodného, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovaného
odškodného.

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.
5.

V prípade sporu je daná príslušnosť súdu podľa Občianskeho súdneho poriadku, pričom miestne príslušný súd je určený podľa sídla odporcu.
Táto Dohoda sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovák Telekom, a.s. (ďalej len „Všeobecné podmienky"),,
Podmienkami ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie
hlasových služieb, Osobitnými podmienkami pre poskytovanie dátových služieb, ktoré tvoria prílohu Všeobecných podmienok, prípadne
ďalšími osobitnými podmienkami vydanými Podnikom a upravujúcimi podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto
Dohody (ďalej len „Osobitné podmienky“) a aktuálne platnými Cenníkmi, pokiaľ v tejto Dohode nie je dohodnuté inak; a príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Dohody sa stane neúčinným, účinnosť zvyšných ustanovení zostáva nedotknutá. Zmluvné strany
bezodkladne nahradia neúčinné ustanovenie takým ustanovením, ktorého ekonomický účel je najbližší ustanoveniu, ktoré sa stalo neúčinným.
Táto Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán dostane dva rovnopisy.
Zmluvné strany môžu túto Dohodu meniť len formou písomného dodatku k tejto Dohode. Rozšírenie prípadne zredukovanie Zoznamu
prístupov MAGENTA OFFICE je možné len na základe písomného dodatku k tejto Dohode podpísanom Účastníkom alebo osobou na to
Účastníkom splnomocnenou a Podnikom.
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6.
Dohodu je možné preložiť do iných jazykov, rozhodujúce je však pôvodné znenie dohody v slovenskom jazyku.
Dohoda o MAGENTA OFFICE nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán.
V prípade ak k podpísaniu Dohody oboma zmluvnými stranami nedôjde v ten istý deň, Dohoda nadobúda platnosť dňom kedy jedna zo
zmluvných strán podpísala Dohodu neskoršie.
9.
Dohoda nadobúda účinnosť dňa
10. Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na ktoré boli získané. V prípade zmeny účelu spracovania osobných údajov si
na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných údajov možno nájsť na www.telekom.sk/osobne-udaje.

7.
8.

11.

Neoddellteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledovné prílohy :Príloha č.1 : Zoznam prístupov MAGENTA OFFICE
t

V mene Podniku:
V Dolnom Kubíne dňa

V mene Účastníka:

V Zázrivá dňa 3.5.2019
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lokality,

Špecifikácia

účtov

pre

služieb

a doplnkových

Voliteľný

volací

program M agenta Office
Informácie o Dohode o voliteľnom volacom programe Magenta Office, ku ktorej sa uzatvára táto Špecifikácia (ďalej len „Dohoda")
Kód Adresáta:

Kód Účastníka:

i Služba: WN

Povinnou aúúaetbu Špeifikhnie ;e Príloha 6.1 - Implementačnn plén_________

Názov WN skupiny
(Identifikácia virtuálnej siete)

nový

Číslo Zmluvy:

nová

Kód tlačiva: 832

___

OBECZAZRIVA
2-20 naakov, maléífemnáá tezo diakntily a medzier. Pouiii' rovnaký názov WN sUppiny re/vetky loaaiily ednného Účaslniaa

01 Zriadenie 6 (počet) WN IP účtov a ich doplnkových funkcionallt podľa Prílohy č 1 - Implementačný plán
□ Zriadenie
(počet) BiznisTRUNK hlasových kanálov a ich doplnk funkcionallt podľa Prílohy č 1 - Implem plán
Žiadam o:

□ Fakturáciu nákladov
- € za produktové školenie
□ Zmenu kontaktnej osoby oprávnenej ohlasovať poruchy služby
□ Zmenu adresáta - adresa na zasielame písomnosti, vyúčtovaní a upomienok

Kontaktná osoba na mieste odovzdania služby, ktorá je splnomocnená na prevzatie služby a prihlasovacích údajov
Kontaktný telefón 0908941952
karol.karcol@gmail.com
Priezvisko, meno, titul
Kontaktný telefón

■

Kontaktný e-mail

Priezvisko, meno, titul Karol Karcol

■

Kontaktný e-mail;

Kontaktná osoba oprávnenosť ohlasovať poruchy

j Priezvisko, meno, titul Karol Karcol

Kontaktný telefón. 0908941952

i Priezvisko, meno, titul______________________________________________ Kontaktný telefón_______________________________

■ Adresát -adresa zasielania písomných listín (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastníka, resp účastník využíva P O, BOX)
Priezvisko (Obchodné meno) t Meno / Titul: Obec Zázrivá
IČO: 00315010
IČ DPH:
Náklad, stredisko:
Ulica: Zázrivá-Stred
Súpisné čislo: 409
Orientačné číslo:
PSČ: 02705
Obec: Zázrivá
P.O.BOX:
Telefón/Mobil:

E-mail:

1

Poznámka:

■ Údaje o koncovom bode ( fyzické rozhranie na pripojenie účastníka k sieti ST IP)
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: Obec Zázrivá
Ulica: Zázrivá-Stred
|

i

Súpisné číslo: 409

Orientačné čislo:

PSČ: 02705

Obec: Zázrivá
Miestnosť (byty:
Zodpovedná osoba v objekte, ktorá poskytne potrebnú súčinnosť pri
zriaďovaní prístupu:

/

P.O.BOX:

Kontaktný telefón: Karol Karco 09089419521

El neurčitá □ určitá, do
□ bez viazanosti
H viazanosť 24 mesiacov
*
i * Doba viazanosti začína plynúť odo dňa zriadenia prístupu, resp služby V prípade porušenia záväzku Účastníka nepretržite využívať prístup, resp službu na základe tejto Špecifikácie
počas dohodnutej doby viazanosti. Účastník sa zaväzuje uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške podľa podmienok uvedených v Zmluve.
Doba poskytovania služby WN
a všetkých jej účtov

Prístup do siete ST-IP El nový
□ existujúci Označenie existujúceho prístupu

(napr BA-BA NMP 23)

Typ prístup do siete ST- IP
□
□
□
□

Symetr prístup k ST-IP/MPLS
Asymetr. prístup k ST-IP/MPLS
FBA-adsl prístup k ST-IP/MPLS
VBA - prístup k ST-IP/MPLS

□
S
□
□

Business City Net
Business Internet
Business Internet Light
Iná - nešpecifikovaná - dátová služba

□ Zľava za

mesačnú viazanosť služby WN a všetkých zriadených účtov

z ceny uvedenej v platnom Cenníku v časti služba Virtual VoiceNet

Úprava ceny za aktiváciu koncového bodu služby WN

□ Dohodnutá jednotková cena vo výške ,-€
□ Zľava za

mesačnú viazanosť služby WN a všetkých zriadených účtov

z ceny uvedenej v platnom Cenníku v časti služba Virtual VoiceNet
E Dohodnutá jednotková cena za zriadenie pri viazanosti

Úprava ceny za zriadenie (WN účty, BiznisTRUNK skupina, WN trunkový účet)

mesiacov pre:

WN účet vo výške 0,33 €

BiznisTRUNK skupinu vo výške
WN Trunkový účet vo výške

€
€

Špecifikácia číslovanej množiny rezervovanej pre účastníka

□ Zriadiť novú množinu
Rozsah
(napr Rozsah 100, 02485545xx)

Upresnenie/prefix:

Rozsah

Upresnenie/ prefix

□ Použiť súčasnú množinu
□ Zrušiť súčasnú množinu.
Presné verejné čísla účiov sa definujú v Prílohe č. 1 - Implementačný plán
■ Čestné vyhlásenie účastníka
Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej má byť podľa tejto Špecifikácie vybudované prípojné telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod siete služby,
alebo že má k predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho vzťahu Účastník, ktorý má k nehnuteľnosti užívacie právo z nájomného alebo iného právneho
vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomunikačného vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dôsledkoch v plnom
rozsahu a má k tomu od vlastníka výslovný súhlas Ak Účastník uviedol v tomto vyhlásení nepravdivé alebo neúplné informácie alebo na základe výzvy Podniku nepredloží vyhlásenie
vlastníka nehnuteľnosti a v súvislosti stým vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účastník sa zaväzuje Podniku túto škodu alebo dodatočné náklady uhradiť Vo vzťahu k
predmetnej nehnuteľnosti vystupuje účastník ako.
□ vlastník □ nájomca □ iné
nehnuteľnosti.

■
■

Služobné záznamy Podniku

Prílohy

FV, SK uSlovák Telekom - Citlivé

Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb_17052018
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□ Súhlas adresáta

□ Príloha 5.1 - Implementačný plán

Miesto:

Zázrivá

Dátum:

3.5.aM^L

Miesto:
Dátum

□ Iné

Kód predajcu:

akceptácie

eno pracovníka:

Dátum prevzatia nál

Meno predajTel. číslo:

podpis (a pečiatka)

f

(resp. splnomocnene^s-oty alei

J$a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku
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J
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Príloha č. 1 - Implementačný plán - pre zriadenie IP účtov služby WN a hlasoval schránky ( pre každú lokalitu urobiť nový lirt )

zakaždým aktivovať ako súčasť Maqenta Connect Voice balíčka a| feature BW Asistent Enterprise

LEGENDA:
Vypĺňa AM KAM
Vypĺňa AM, KAM - údaje je potrebné zistiť u zákazníka |

Vypĺňajú iné zložky ST
Detaily zmluvy

K zmluve číslo

Kód užívateľa

nová zluva

Kód adresáta

Lokalita (adresa, sídlo)

nový

Zázrivá Sred 409, Zázrivá

Login administrátora
skupiny

Heslo administrátora
skupiny

Číslo prac. Príkazu označenie mob. VPS pre FM VPN

Detaily WN skupiny zákair ika

Aktivita

Názov WN skupiny

zriadenie WN

OBECZAZRIVA

Verejné číslo
spoločného
hlasového portálu

Interné číslo (klapka) spoločného
hlasového portálu

Interný rozlišovací
prefix pre
dovolanie sa z
ostatných lokalít
podniku

Počet
externých
simultánnych
hovorov
6

Detaily dátovej služby, cez ktorú sú hovory prenášané

Typ prístupu

Názov/číslo

BI liqht

nové

Lokalita

VLAN -ID

Detaily Emergency numbers pre lokalitu
150

155

158

112

159

SAC

Typy a počty použitých brán

Typ brány

MAC adresa / výr. číslo

Počet

Skupinové doplnk. služby (Call Centrum, Aut Spojovati Ika, Skúp. pre vyzvanäňie,
Aktivita

Refetencovanie s
Číslo obj. v Stebli
deaktivačnou objednávkou

Typ služby

Verejné číslo

Interné číslo ( klapka)

Typ zľavy pre zriadenie
účtov

Expresné zriadenie

Požiadavka na priradenie balíkov
Fiat FIX a SemiFlat MOBIL

Typ účtu (info pre
Call Centrum)

Detaily o WN účtoch lokality

Číslo Deaktivovanej

Aktivita

TP/ISDN (pri migrácii
PSTN - WN)

Spôsob zriadenia

zriadenie účtu

435896138 zmenou z prístupu TP

žiadna

Magenta Office Basic

IP účet

zriadenie účtu

435896231

zmenou z prístupu ISDN

žiadna

Magenta Office Basic

IP účet

zriadenie účtu
zriadenie účtu

435823232 zmenou z prístupu ISDN

žiadna
žiadna

Magenta Office Basic

IP účet

Magenta Offce Basic

IP účet

zriadenie účtu

435896133 zmenou z prístupu ISDN
435823H6 zmenou z prístupu ISDN

žiadna

Magenta Office Basic

IP účet

žiadna

Magenta office Basic

IP účet

zriadenie účtu

435823231

zmenou z prístupu ISDN

IP adresa

Názov
poskytovateľa
služby na
platforme
Broadsoft

Číselný rozsah

(DDI)
rezervovaný pre
účty danej
lokality

Čísla MIMO číselného
rozsahu

Slovák Telecom, a.s

Číslo obj. v Siebli

Verejné číslo IP
účtu

Interné číslo ( klapka) IP
účtu

Heslo -SIP

Heslo WEB

Typ koncového zariadenia
(telefónu), resp. IP brány a
portu

Gigaset C530 IP
Gigaset C530 IP
Gigaset C530 IP
Gigaset C530 IP
Gigaset C530 IP
Gigaset C530 IP

MAC adresa
1 výr. číslo
KZ

Heslo k hlas.
schránke

Priezvisko

Meno

Východzí
Užívateľské doplnkové služby (spoplatnené zvlášť Upresnenie/ ostatné
Balík služieb (info
Poschodie Miestnosť Číslo zásuvky jazyk pre
Zverejnenie čísla VOVe
podľa tarify WN)
info
pre NGN tím)
KZ
01-SK

Klasik

01-SK

Klasik

01-SK

Klasik

01-SK

Klasik

01-SK
01-SK

Klasik
Klasik

Nákladové
stredisko

Hlasová
schránka

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet
uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z z o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, IČ DPH SK2020273893,
zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo' 2081/B (ďalej len „Podnik") a Účastníkom (ďalej len,Zmluva“)
Informácie o zmluve
Kód tlačiva: 841

Kód Účastníka:

Služba: BI

Kód Adresáta:

1010549900

* Účastník
0 právnická osoba
□ fyzická osoba - podnikateľ
Priezvisko (Obchodné meno) / Meno / Titul: Obec Zázrivá
Ulica: Zázrivá-Stred

Súpisné číslo: 409

PSČ: 02705

Telefón/Mobil:

Orientačné číslo:

/

Byt č./ poschodie:

/

E-mail:

Štatutárny orgán / Zákonný zástupca 1 splnomocnená osoba
Priezvisko / Meno / Titul: Matúš Mních

Poznámka:

Telefón/Mobil:

Súpisné číslo:

Orientačné Číslo:

Súpisné číslo:

Orientačné Číslo:

Priezvisko / Meno / Titul:
Ulica:

nová

Štátna príslušnosť:
Č. OP alebo Pasu:

IČ DPH:

Obec: Zázrivá

Ullca:

Číslo Zmluvy:

□ fyzická osoba - nepodnikáte!

Rodné číslo /(IČO): 00315010

-

nový

Č.OP alebo Pasu:

l

Obec/PSČ:

Telefón/Mobil:

/

Č.OP alebo Pasu:
Obec / PSČ:

1

/

Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán
a)
záväzok Podniku zriadiť pnpojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v príslušnej špecifikácii uzavretej k tejto Zmluve, ak je zriadenie technicky uskutočniteľné
v dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia príslušnej Špecifikácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení
tejto lehoty (dohoda o predĺžení tejto lehoty nemusí byť písomná) Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočniteľné, táto Zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto
skutočnosti Účastníkovi
b)
v prípade, ak sa zmluvné strany v tejto Zmluve alebo v osobitnom dokumente uzavretom v súvislosti s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového zariadenia (ďalej len „KZ“)
Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnúť Účastníkovi príslušné KZ za dohodnutých podmienok Ak dôjde
kzániku tejto Zmluvy z dôvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle plsm a), dôjde zároveň aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastníkovi a
Účastník je z tohto dôvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak došlo k jeho prevzatiu.
c)
záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v príslušných Špecifikáciách uzavretých k tejto Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti
príslušnej Špecifikácie, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak Ak je však podmienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku
podľa písm a) alebo odovzdanie KZ podľa písm b) alebo obidve tieto podmienky, záväzok Podniku poskytovať príslušnú službu vznikne až s účinnosťou ku dňu splnenia danej
podmienky podľa písm a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak
d)
záväzok Účastníka platiť riadne a včas cenu za zriadenie a používanie pripojenia k sieti Podniku a za služby poskytované na základe tejto Zmluvy ajej Špecifikácií, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť a zároveň dodatok tejto Zmluvy a dodržiavať ostatné svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane jej súčastí, ktoré tvoria príslušné Špecifikácie,
Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovák Telekom, a,s (ďalej len „Všeobecné podmienky"), Osobitné podmienky
pre poskytovanie dátových služieb tvoriace prílohu Všeobecných podmienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané Podnikom a upravujúce podmienky pre poskytovanie
služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Osobitné podmienky“) a aktuálne platný Cenník pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len .Cenník")
• Táto Zmluva sa uzatvára na dobu gj.neurčitú______ □ určitú od:
do:

*

Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že Účastníkom požadované zriadenie zmena alebo zrušenie služby alebo prístupu k službe a technické parametre, zúčtovacie obdobie, frekvenciu fakturácie a
spôsob fakturácie, ako aj záväzok viazanosti a zmluvnú pokutu za jeho porušenie dohodnú v Špecifikáciách, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť a dodatok k tejto Zmluve.

Vyhlásenie Účastníka alebo jeho zástupcu: Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami a Cenníkom,
ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok, Cenníka, (ii) že si
záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných
podmienoK Osobitných podmienok, Cenníka, najmä riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie
o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných
miestach Podniku.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolVek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene
bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

Túto Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov dojednaných v tejto Zmluve, Cenníku, Všeobecných podmienkach alebo Osobitných podmienkach.
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Spracúvanie osobných údajov: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel
a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach ( časť Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde
môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používal, na určité účely, Účastník môže kedykolVek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou
spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykolVek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykolVek požiadať o informáciu, ako
sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.
-

Prílohy

□ Osvedčená plná moc

□ Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra

□ Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra

□ Osvedčená kópia iného oprávnenia na poi

□ Špecifikácia

□ iné

Miesto:
Dátum:

M iesto:
Dátum akceptácie návrhu:
Meno pracovníka:

>d pi s a pečiatka Pôdni ku/zástupcu Podniku
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