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o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

uzwreláv zmysle zákona č, 351/2011 Z,Z. o elektronických komunikáciách (ďalsj len 
'zmfuva" 

alebo ,Zmluva o balíku )

PoDNlK

(ďalejlen "Podnik") a

účlsrníx - pMvNlcKA osoBA/FyzlcKA osoBA - poDNIKATEI:

9 lCatej 
len "Účastník")

STATUTARNY ORGAN / ZAKONNY ZASTUPCA / SPLNOMOCNENA OSOBA
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Zmluva Kód objednávky:
kód účastníka:
kód adresáta;

kód tlačiva:
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Obchodnó mr:no; §lovak Telekom, a.s.
Sídlo / adresa: Baikalská 28,8'l7 62 Bratislava
ZapísanÝ: obchodný reqister okresného súdu Bratislava oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
!':: 35 763 469 |DlC: 2020273893 l lC ore DPH: jijF{?&20273893

Zastúpený; ::,::|:,:.:.,, Kód predajcu: 
I Bus Admin Supp Agent_22753 Kód tlačival 841

obchodné meno /

sídlo podnikania:
Stredná odborná škola, Pekná vyhliadka 26, 0620'| Staný Smokovec

Register, číslo zápisu
podnikateía:

E-mail; Telefón: 05244222a2
lCO: lDlC; lC pre DPH:

Titul/MenolPriezvisko ; - stredná odborná §kola

''', ,: lsúpisné číslo: orientačné číslo:

Obec: PSC;
-], l ,r,i.,

| č.Op / pasu:

,T - adresa za§i€lania listín
Titu l/Meno/Priezvisko : stredná odborná škola
Adresa zasielania: Pekná whliadka 26, 06201 §taný Smokovec
Spósob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovei stránke Podniku

TABUťKA č. 1

Na položky označené' sa neuplatňuje DPH

Podmignky Balíka sa na poskytovanie tejto jednotlivej Služby v zmysle tejto zmluvy neuplatnia,

Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred, Frekvencia faKufiácie je jednom€sahá,

Kódobjednávky: 144594255190
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ PODPÍSAŤ NA POSLEDNEJ STRANE

BALíK 1P. AKCIA: lNT => DoBA VlAzANoSTl: 24 mesiacov Aktivácia

Náznv glužhtl: Maalo ínl*rnef
§íslo zmluvy: 991 403951 7 Adresa umiestnenia: Horný Smokovec 26, 06201 Vvsoké Tatry

ldentifikácia orístuou: 0í}í7327068 Aktivácia

Tvo origoienia: íMetalická technolóoia Aktivácia

Prooram službv: Macio lnternet XL . AD§L "&.ittivii,lt;:

§§L WlF! VoiF Router, predai

§íslo zmluvy: 991 4039558 Kontaktná osoba: Juraj Weszter Telefón: 0911892951
Adresa dnnlňonie, Hnrnr? Smnknrrpn )R OR)M \/vcnkó Tatru

Elektronická faktúra PDF Email Ahtivácia

Tvo zriadenia: samoinštalácia Aktivácia

Názov platnost'cenv Cen; .q DPFi Snlatn*st'
Balík Magio lntemet XL
Základ pre výpočet ZP - Balík
DSL WlFl VoiP Router - pr€daj k lNT

Základ pre výpočet ZP - DSL WlFl VoiP
Router

Akciová cena platná počas 1. - 30. mesiaca
Zmluvná pokuta za porušenie závázku viazanosti

Zmluvná pokuta za porušenie závázku viazanosti

19,99€ mesačne/vopred
180,00 € jednorazovo *

9,90 € jednorazovo/v hotovosti
pri doručení

24 € jednorazovo *



4) Účastník žiada o bezplatnl] papieřovú faKúru. Sposob faKurácie - elektíonická faktr:lra - uvedený Vyššie sa neuplatní,

Služby v rámci Balíka účtovanej V prvom mesiaci odo dňa zriadenia služby,

službe lnteřnet:

1) PODM|ENKY PRE POSKYToVANlE SLUŽBY INTERNET

2) Podnik a ť'častník uzatvá€jú vo vďahu k tejto Službe Zmluvu o po§kytovaní v€€jných služi€b, Predmetom Zmluvy §r1 nasledovnó ávázky zmluvnýú strán;

byť písomná), Ak takéto zriadenie ni6 je technicky uskutočnitelné, táto zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia Podniku o tejto skutočnosti Účastníkovi.

b) Vprípade, ak sa zmluvné strany vtejto Zmlwe alebo Vosobitnom dokumonte uzaw€tom v§úVislosti §touto Zmluvotl dohodli na poskytnutí koncového zaňadenia (ďalej len ,KZ")

z tohto dóvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak došlo k jeho prevzatiu.

tieto podmienky, ZáváZok Podniku posMovať príslušnú službu vznikne až s účinnosťou ku dňu splnenia danej podmienky podla písm, a) alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto
podmienok, ak nie je v Cenníku alebo osobitných podmienkach dohodnuté inak.

d) učastnik če§tne Vyhla§uje, že je Vlastníkom nehnutglnosti, na Korej má byť vybudované prípojnó tolekomunikačné vede0io a umie§tnený koncový bod si6te služby, alebo že má k
predmetnej nehnutel'nosti užíVacie práVo z nájomného alebo inóho píavneho vzťahu,

Kódobjednávky:,144594255190
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st]Vislosť s ltým VZnikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Ucastník sa zaváZuje Podniku ttlto škodu alebo dodatočné nák|ady uhladiť,

3) PODM|ENKYAKclE PRE POSKYTOVANIE SLUŽBY INTERNET

Eur s DPH. Pre určenie nižšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie uíčen€ v nasMuiticom pi§meno tohlo bodu. Zmena Pío$am! služby Y zmy§|e tottto pism. nfi|á vplyv na
plynutie doby Viazanosti,

lntemet xL - optik.

Závázku viazanosti, je Podnik opráVnený vyúčtovať tJč€stnlkovi aj zmluvnri pokutu, stanovenú V tabulke č, ,| pr6 Koncové zariadsnis.

sluŽbou za akciových podmienok podl'a vyššie uvedsných podmienok, je súčasná aktivácia, rssp, používanie §lužby Magio rebyizia @z intemet v programe Magio Go s doplnko\ou

podmienkami pre poskytovanie Verejných služieb,

doba Viazanosti automaticky predíži o obdobie Zodpov8dajúce skuločnému trvaniu pr9rušania poskylovania Sluáeb PÚniku, kedy doba viazanosti neptynie.

5) ZMLUVNÁ PoKl,rTA (zP):

.,Základ pr€ !^ipočet'),

b) VyúČtovaná suma Zmluvnej pokuty bude Vypočítaná podla nřšie uvedeného vzoíca, khď vyjadruje danné kle§anie zo ZáKadu pre Wpočet poóas plynutia doby viazanosti až do dňa
Ukončenia zmluVy algbo preruš€nia po§kytovania služi€b v dó§l€dku porušonia ávázku viazano§ti;

VrjČtovaná §uma zmluvnej pokuty = Zák|ad píe výpočet zP - (c8lé dni Uplynuté z doby viazano§ti/celkový počat dní dóy viazano§ti ' ákhd píe Yý@t Zmlwnej pokuty)

sluŽbám, ku Korým bola Zmluvná pokuia uhradená, píeto učastnlk zmluvttú pokuf za poršenb ávázku viazano§ti zadatí iba jedenkrát. Podnik je opávnený požadovať ňáhradu škody
spósobenej poíuŠ€ním závázku viazanosti, pre prípad Korej bola dojednaná a vyrlčlovaná Zmluvná pokula, lgn to yýšk6 pí€§ahujrlcej sumu vyJčlovane| zmlwnój pokuty,

móže mať dopad na funkčnosť a bezpečnosť služieb po§Movaných Ucastníkovi Podnikom, móžu byť účástníkovi n8doslupné,

zÁvenrčnÉ usTANovENlA



1)

zriadením Služby vo vtýške 100 Eur (DPH sa neuplatňuje).

nájsť na WWW.tglekom.sk.

uplalní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinno§ti Podniku.

obsarDm Časti VŠeobecných podmienok pre pslrytovanie verelných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu zmluvy,

intemetovej stranko Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných mie§tach Podnjku,

alebo kúPnu zmluvu ku KZ, Za súčasné uzatvorenie zmfuvy onájme alebo kúpe KZ sa povážuje, á1 keď sú.ustanovenla upravulriáf'ál.uo 6pu KZ obsahom teJto zmluvy o balíku.

o baliku.

Ery ryŤ.EP.z''ru'y o.ha]ilru súhhsj so zaČaťm po§kytovania.lllÉry aj pred uplynutím lehoty na odstúPnle -,trl dní a to podpl§om teito zmluvy o balíku al€bo
Ť*"" PT!fuj $'nbr, ar F nkbrá zo §lráá zrildovaú ai nte t dotrodnlle i'nar. PÓÓt nra privó na urrnuisumy ,lrer*i-rozsahu poskytnu!ého pln€nia do momentuo*.iÉ, TýÉ §jňĚ.dtl t* F (ffinÉ Fávo úča§nira oótiPť i bhob í4 &í Y .,nFE bhlo bodu. Podnir zárcváňi miá'zrru"o,i o úr*, ú'r"o.i úeasinrovi aiit*iv rrrtl3zG.
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