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Zmtcrva

~

o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podřa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a. S., Bajkalská
zapisaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len

o

Priezvisko

právnická osoba
181 fyzická osoba - podnikatel'
(Obchodně meno) / Meno / Titul: Obec Baškovce
Rodně číslo IIČO:

Štátna príslušnosť:

Ulica:

Orientačně

Súpisně číslo:

Obec:

Baškovce

PSČ:

Telef6n/Mobil:
Zapísaný v obch. registri:
-~-~--~-~
--- ~-Štatutárny orgán I Zákonný zástupca I splnomocnená
osoba

~

Priezvisko

Č. OP alebo Pasu:

IČDPH:

00325007

E-mail:

Poznámka:

Oddíel:

Vložka číslo:

I Meno I Titul:

Č.OP alebo Pasu:

Telef6n/Mobil:

Ulica:

Súpisně číslo:

Orientačně

Príezvisko I Meno I Titul:

Obec/PSČ:

číslo:

Telef6n/Mobll:

Ulica:

číslo:

Byt č.1 poschodle:

07301

Súpisně číslo:

Orientačně

Č.OP alebo Pasu:

číslo:

Obec I PSČ:

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

IČ DPH:

Ulica:

Súplsně číslo:

Obec:
Telef6n/Mobil
Adresa umíestnenla

:

Náklad. stredlsko:
Oríentačně

číslo:

PSČ:

P.O.BOX:

E-mail:

Poznámka:

koncového bodu siete služby zriaďovanej na základe tejto Zmluvy (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa trvalého pobytu/sídla účastnika)
Ulíca:

Súpisně čislo:

Obec:

Orientačné

číslo:

PSČ:

Byt čj poschodie:

Č.OP alebo Pasu:

Telef6n/Mobil:

Č.OP alebo Pasu:

Telef6n/Mobil:

I
I

Povodný účastni k (vyplňuje sa len v prípade ak ide o zriadenie po úmrtí účastníka)
Priezvísko

(Obchodně

meno) I Meno I Titul:

Štátna príslušnosť:

Rodně číslo:

Ulica:

Obec:

PSČ:

Orientačné

číslo/Súpisné

číslo:

Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné závazky zmluvných strán:
a)
závazek Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve, ak je zriadenie technicky uskutočnlteřné v dohodnutom mieste umiestnenia
koncového bodu siete, a to v lehote 30 dni ode dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predlženl tejto lehoty (dohoda o predlžení tejto lehoty nemusí byť
písomná). Ak takéto zriadenie nie je technicky uskutočniteřné, 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 (d'alej len "KZ")
Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podnik je povinný poskytnúť Účastníkovi príslušné KZ za dohodnutých podmienok. Ak d6jde
k zániku tejto Zmluvy z dóvodu nemožnosti zriadenia pripojenia k sieti v zmysle písmo a), dojde zároveň aj k zániku dohody zmluvných strán týkajúcej sa poskytnutia KZ Účastníkovi a
Účastník je z tohto dóvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak došlo k jeho prevzatiu.
c)
závazek Podniku poskytovať Účastníkovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve, a to od Rozhodného dňa, ktorým je deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je
v Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté ínak, Ak je však podmienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripojenia k sieti Podniku podl'a písmo a) alebo
odovzdanie KZ podl'a písmo b) alebo obidve tieto podmienky, závazek Podniku poskytovat príslušnú službu vznikne až s účinnosťou ku dňu splnenia danej podmienky podřa písmo a)
alebo b) alebo splnenia obidvoch týchto podmienok, ak nie je v Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak.

Zúčtovacie obdobíe je jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho
Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred.

obdobia je od prvého do posledného

dňa kalendárneho

mesiaca. Prípadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia

O frekvencia fakturácie jednomesačná
O frekvencia fakturácie dvojmesačná Ue možné iba pre účastníka fyzickú osobu a nie je možné pri elektronickej forme faktúry)
: ..~pl."tr\0srf"k~9rypridvojr11es"č.!1e.UrEl~vEln~iif<3.k.tll~ácie:qjEldnoraz().v.o.~ll
~<lI~(jv_oj.r11esačné()bcJoble. O ~ platby - mesačné črastky
vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená
O Požadujem doručovanie

EF PDF do e-maílu"

na Internetovej

stránke Podniku'

O Žíadam o platený odpis EF PDF poštou'"

Papíerová faktúra zasielaná
Heslo k EF PDF(web):

O Zákaznícky

poštou
identífikátor

OLogin:

•• E-mail pre doručovanie EF PDF:
E-mail pre notifikácie EF PDF:
• Účastník potvrdzuje/uderuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej řorme , které bude sprístupnená na internetovej stránke Podniku. Podnik nezodpovedá za škody spósobené
účastníkovi prístupom neoprávnených osob k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF .r: Elektronická faktúra bude doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej
otvorenie nebude chránené heslom
prístupu k údajom. Účastník potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na
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ontlflkátor (Bezpečnostný údaj PIN kód/PID kód)
.enla:
D poštou
D nesúhlasím s aktivovaním Zákazníckeho ídentifikátora
.ejto Zmluvy bude po súhlase, Podnikom Účastnikovi pridelený Zákaznícky identifikátor, kterého používanie sa riadi aktuálne platnými Všeobecnými podmienkami. Zákaznícky
_!Or je PIN kód alebo PID kód ako prostriedok jednoznačnej identifikácie a autentifikácie Účastníka, najrná pri diaľkovej komunikácii s Podnikorn. Všetky tieto údaje tvoria
~énostné údaje a bez ohradu na to, ktorý je Účastníkovi pridelený, majú rovnakú povahu, Zmluvné strany sa zavázuiú tieto podmienky dodržlavat. Pridelenie Zákazníckeho
"ntifikátora je pre účastníka bezplatné, Účastnikovi móže byť pridelený len jeden Zákaznícky identifikátor. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bude viazaný všetkými úkonmi
vykonanými vo vzťahu k Podniku prostredníctvom Zákazníckeho identiflkátora. Zákaznícky identifikátor bude Účastníkovi doručený poštou, Podnik sa zavazuje prideliť a do 14 pracovných
dní oda dňa uzavretia tejto Zmluvy doručiť Účastníkovi do vlastných rúk Zákaznícky identifikátor v zabezpečenej obálke. Podnik nezodpovedá za škody spósobené Účastníkovi prístupom
neoprávnených osób k Zákazníckemu identifikátoru alebo jeho zneužitim neoprávnenými osobami pri objednávaní, zmene alebo využívaní služieb Podniku prostredníctvom Zákazníckeho
identifikátora. Na zriadenie a využívaníe ktorejkolvek zo služieb Podniku objednaných alebo zmenených prostredníctvom Zákazníckeho identifikátora sa vzťahujú ustanoveni a príslušnej
zmluvy uzavretej medzi Podnikom a Účastnikom týkajúcej sa danej služby,
•

Zrladenle Verejnej telefónnej

•

Typ inštalácle

služby

D nové zriadenie bez zriaďovacieho poplatku - 'póv,

D nové zrladenie

D Samoinštalácia
Notifikácia - informácia o zriadení služby:
•

Technológla

zomrel:

úč.

služby

Verejnej telefónnej

D E-mail na adresu

D SMS na mobilné číslo:

6

služby - TP

D vedl'ajšia telefónna zásuvka - počet:

D rezervovanie telefónneho čísla (negarantované):

Mlgrácíou

DAno

z ISDN

S ponechaním pilotného čísla

D Nie

Dpoužiť MSN

Zriadením prístupu TP1 zmenou z ISDN BRA prístupu póvodná Zmluva o poskytovaní verejných služieb vzťahujúca sa na ISDN BRA prístup zaniká a nahrádza sa touto zmluvou. Zánikom
póvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb účastník stráca nárok na využitie všetkých benefitov, ktoré využíval na póvodnej ISDN BRA prípojke. V prípade, ak sa pri zriadení
telefónnej prípojky TP1 zmenou z ISDN BRA prístupu vzťahuje na póvodnú ISDN BRA pripojku závazek účastníka dodržať zmluvnú dobu viazanosti, ktorá v čase zmeny ešte plynie,
zmluvná pokuta za porušenie doby viazanosti na póvodnom ISDN BRA prístupe sa neuplatní a účastník sa podpisom tejto zmluvy zavazuje využivať verejnú telefónnu službu vo zvolenom '
volacom programe alebo vo volacom programe s vyšším mesačným poplatkom po dobu zostávajúcej častí závazku doby viazanosti vzťahujúcej sa k póvodnému ISDN BRA prístupu, ak nie
je na zriadenej TP1 dohodnutá dlhšia doba viazanosti. V prípade, že účastník poruší závazek doby viazanosti alebo táto zmluva zanikne z iných dóvodov na strane účastníka, účastník sa
zavazuje zaplatit Podniku zmluvnú pokutu pocta podmienok póvodnej zmluvy na poskytovanie ISDN BRA prístupu (netýka sa prípadu, ak je zmluvne dohodnutá na zriadenej TP1 dlhšia
doba viazanosti).
•

Technické

špecifikácle

TP1~.~ pripája cE'l~_q!e~ef_~nny ;:>~í~~~oj
•

D Doma Happy S
•

iné

Volací program I Volací balík
D Doma Happy M

D Doma Happy L

D Doma Happy XL

D Bíznis linka 50

181 Biznis linka 200

D Biznis linka 400

D Biznis linka Premium

Doba vlazanosti

D bez viazanosti

D 12 mesiacov

D 24 mesiacov

• AKCIA
Podnik sa zavazuje poskytovať služby Účastníkovi za zvýhodnených podmienok podřa typu akcie v zmysle tejto častí, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a zároveň zverejnených
Pod nikom pre poskytovanie danej akcie v príslušnom Akciovom cenníku pre poskytovanie Služieb pevnej siete (ďalej len "Akciový cennik"). Ustanovenia Akcie v zmysle tejto Zmluvy (Akcia,
za' ázok viazanosti a ZmILN á pokuta) sa na Účastnika uplatnia len v prípade, ak je zároveň dohodnutá v zmysle tejto Zmluvy aj doba viazanosti v trvaní 12 alebo 24 rnesiacov,
ej tele ó nej služby vo zvolenom

programe

- 24 mesačná viazanosť,

platná počas 1.-30. mesiaca

D Doma Happy M - 10,00 € s DPHlmesiac
D Doma Happy S - 7,00 € s DPHlmesiac
D Biznís linka Premium - 40,00 € s DPH/mesiac
D Biznis linka 400 - 30,00 € s DPH/mesiac

181 Biznis línka 200 - 20,00 € s DPH/mesiac
Doplnkové beneflty:
D Balík Hodina za cenu minúty Fix - 1,00 € s DPH/mesiac (pre volaci program Doma Happy S)
D Balík Hodina za cenu minúty Mobil - 1,00 € s DPH/mesiac (pre volaci program Doma Happy S)
• Akciová cena za zriadenie samoínštaráclou
je započitaná v mesačnom poplatku za poskytovanie Služby účtovanom v 1, mesiaci.
• Akciová cena za zriadenie technikem je 16,66 € (bez DPH), 19,99 € (s DPH).
• Poplatek za prvý prechod na Volací program s nižším mesačným poplatkom počas 1.- 6, mesiaca doby viazanosti sa nevyberá, inak je uplatňovaný jednorazový poplatok 8,32 € bez
DPH, cena s DPH 9,98 €,
,
• Základ pre výpočet zmluvnej pokuty pri porušení závazku viazanosti je 180 € (DPH sa neuplatňuje), Pre výpočet zmluvnej pokuty sa uplatnia pravidlá uvedené v časti "Zmluvná pokuta"
tejto zmluvy.
,..
.
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Akciová cena za poskytovanie Verejnej telefónnej služby vo zvolenom programe - 12 mesačná viazanosť, platná počas 1. - 15. mesiaca
D Doma Happy XL - 22,99 € s DPH/mesiac
D Doma Happy L - 18,00 € s DPH/mesíac
D Doma Happy M - 13,00 € s DPH/mesiac
D Biznis linka Premium - 45,00 € s DPH/meslac
D Blznis linka 400 - 35,00 € s DPH/meslac
D Blznis linka 200 - 25,00 € s DPH/mesiac
Akciová cena za zriadenie samoinštaláciou je započítaná v mesačnom poplatku za poskytovanie Služby účtovanom v 1. mesiaci.
• Poplatok za zmenu programu na volací program s nižším mesačným poplatkom v 1, - 24. mesiaci doby viazanosti je 8,32 € bez DPH, cena s DPH 9,98 €.
• Základ pre výpočet zmluvnej pokuty pri porušení závazku viazanosti je 90 € (DPH sa neuplatňuje). Pre výpočet zmluvnej pokuty sa uplatnia pravidlá uvedené v časti "Zmluvná pokuta"
tejto zmluvy.
'
Zvýhodnená
DAno
DNie

Easy SIM karta s kreditom

9 € za 1 €

Účastník beríe na vedomie, že získanie, aktivácia a používanie akciovej Easy SIM karty s programom Easy Free s bonusovým úvodným kreditom 9,00 € s DPH za cenu 1,00 € s DPH, sa
riadi podmienkami stanovenými v Cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete a v Akciovom cenníku pre poskytovanie služieb pevnej siete. Po doručení a prevzatí
Easy SIM karty je Účastník povinný registrovať sa na predajných miestach Podniku alebo prostrednictvom internetovej stránky Podniku ·,JWW.telekom.sklregistracia, alebo prostredníctvom
telefonického hovoru na bezplatné telefónne číslo 12350. Účastník móže začať využívať program Easy Free až po úspešnej registrácii Easy SIM karty,

•

Prenesenie čísla od iněho telekomunikačněho

podniku

Prenesené účastnícke číslo vrátane smerovej predvořby: 0566522337

Názov iného tel. podniku:

Tni 7n
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,užby I balíky

O Balik Hodina za cenu minúty Mobíl (Iba k Doma Happy S)

";na za cenu minúty Fix (i ba k Doma Happy S)
.iená cena na vybranú krajinu

..J
O
O
O
O
O
O

-,ustrália
Belgicko
Cyprus
Cyprus - mobil. čisla
Česká republika
Česká republika - mob.
Čína
Dánsko

O
O
O
O
O
O
O
O

- výber maximálne 3 krajin

Finsko
Finsko - mob.
Francúzsko
Francúzsko _ mob.
Grécko
Grécko _ mob.
Holandsko
Holandsko _ mob.

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

O
O
O

Maďarsko
Maďarsko - mob.
Nemecko
O Nemecko - mob.
O porsko
O Pořsko - mob.
O Portugalsko
O Rakúsko

Chorvatsko
Chorvatsko - mob.
Irsko
Irsko - mob.
Izrael
Japonsko
Južná Kórea
Kanada a USA

Rakúsko - mob.
Rusko
Rusko - mob.
O Španielsko
O Švajčiarsko
O Švédsko
O Taliansko
O Ukrajina

O Veřká
O Vetká

Británia
Británia - mob.

Ponuka nižšie uvedených doplnkových služieb (okrem VOV) neplati pre TP1 s voliterným volacím programom Virtuálna linka.

Bezplatné doplnkové služby
I balíky pre TP1
(neplatí pre Virtuálnu linku)

Platené doplnkové
pre TP 1

služby

O Výpís odchádzajúcich
volaní pravidelne - mesačne

O
O
O
O

zobrazenie čísla volajúceho užívateřa (CUP)

O

zablokovanie vybraných odchádzajúcich volaní (OCB UC)

zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užívatera s deaktivovaním služby (D CUR UC)
zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užlvateřa s aktivovaním služby (CUR UC)
zamedzenie zobrazenia čísla volajúceho užlvateřa (CUR)
O deaktivovanie zobrazenia čísla volajúceho užívateřa (CUP D)
O služby presmerovania
O služby viacerých užívateřov
hlasová informácia (IA)

O
O
O
O
O

pevné zablokovanie vybraných odchádzajúclch volaní podřa kategórie číslo(OCB):
pevné okamžité presmerovanie volania (CFU P) uveďte číslo, na ktoré sa majú volania presmerovať:
poštou (VOVp), posíelať na adresu: O účastníka
O zasielania písomností a vyúčtovaní (adresáta)
zmena adresy pre zasielanie VOVp O pridelenie nového hesla pre VOVe
O prístupový kód (Iogin)*
elektronický výpis cez internet (VOVe)
V prípade, ak je Účastníkovi zasielaná
na základe dohody faktúra s dvojmesačnou frekvenciou a Účastníkovi vznikol nárok na poskytnutie výpísu
odchádzajúcich volaní verejnej telef. služby poskytovaný poštou na 3 fakturačné obdobia bez poplatku, spoplatňovanie takéhoto výpisu sa začne po
doručení tretej faktúry doručovanej takýmto spčsoborn.

O

O

Elektronícká

O

Pevné okamžité presmerovanie volania (CFUP) číslo:

faktúra XML

O

O zablokovanie pnchádzajúclch presmerovaných volaní (IIFC)

pridelenie nového hesla

prístupový kód:

O

pobočkovú telefónnu ústredňu bez prevořby

O

iné:

Spoločné číslo plus (LHp)
Sekvenčný výber (prichádzajúce volanie bude smerované na prvú vořnú TP zapojenú do série)
Telefónne čísla k Spoločnému číslu Plus (Uvedte všetky telef. čísla, ktoré požadujete zapojiť k sériovému číslu. Telef. čísla uvádzajte aj so smerovými číslami. Telef. čísla budú k sériovému
číslu zapojené v poradí ako sú uvedené v tejto zmluve.)

O Hlasová informácia (IA) ( Pri tomto režime je potrebné označiť aj službu Hlasová informácia v časti Platené doplnkové služby)
Teleřč

čísla, kloré neboli zapojené do série (vyplni pracovník Podniku):

SpoIoéné číslo plus 53 zriaďuje ako nerešlriklívna séria. Sér!.0vým čís lom bude teleřónne

I

číslo TP1 s voliterným volacím programom Virt_u_á_ln_a_l_in_k_a_.

_

.
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1. ZÁ VAZOK VIAZANOSn: Účastník sa zavazuje, že po dobu viazanosti v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len "doba viazanosti"), ktorá sa počita od Rozhodného dňa: (i) zotrvá v zmluvnom
vzťahu s Podnikom vo vzťahu k Službe poskytovanej poora tejto Zmluvy, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmtuvy a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za
poskytované Stužbu (ďalej len .zavazo« viazanosti"), pričom porušením závazku viazanosti je (i) výpoveď Zmluvy Účastni kom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota
uplynie počas dojednanej doby viazanosti, (Ii) žiadosť o prenesenie telefónneho čísla k ínému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikácií, ak v dósledku tejto žiadosti dojde
k ukončeniu Zmluvy počas dojednanej doby viazanosti, (iii) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom ani do 45 dni po jej splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo
na odstúpenie od Zmluvy (ďalej len .pcrušeme zmluvného závazku viazanosti"). Doba viazanosti plynie iba počas doby využívania Služby v zmysle tejto Zmluvy. V prípade prerušenia
poskytovania Služby Podniku na základe využiti a práva Podniku prerušiť Účastnikovi poskytovanie Služby vyplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok,
automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutečnému trvaniu prerušenia poskytovania Služby Podniku, kedy doba viazanosti neplynie.
2.ZMLUVNÁ POKUTA: Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením závazku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku v dósledku porušenia závazku viazanosti vzhl'adom na benefity, ktoré Podnik
poskytol Učastnikovi na základe tejto Zmluvy. Benefitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za zriadenie a poskytovanie Služby (vrátane Doplnkových služieb)
podl'a Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez viazanosti). Benefity poskytnuté Účastníkovi na základe tejto Zmluvy sú uvedené v časti "Akci a" alebo v Cenníku.
Základom pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie závazku viazanosti tejto Služby, ktorá zohradňuje benefity poskytnuté Účastníkovi podřa tejto Zmluvy, je základ pre výpočet zmluvnej
pokuty vo vztahu k Službe a to vo výške určenej v časti .Akcia" tejto Zmluvy (ďalej len "Základ pre výpočet"). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podl'a nižšie uvedeného
vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynuti a doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy alebo prerušenia poskytovania Služieb v dčsledku porušenía
závazku viazanosti:
celé dni uplynuté z doby viazanosti
)
VyúCtovaná suma zmluvne] pokuty = Základ pre vypočet ZP ... (
. C
b'
.• Základ pre »ypočet ZP
celkovypo
et dni do y viazanosti
Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na řaktúre, ktorou je Účastnikovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závazok viazanosti, preto Účastník zmluvnú
pokutu za porušenie závazku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podník je oprávnený požadovat náhradu škody spósobenej porušením závazku viazanosti, pre prípad ktorej bota dojednaná
a vyúčtovaná zmluvná pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
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O Žiadam o zverejnenie kategórie ekonomicke] činnosti:

o ZVEREJNENIE základného rozsahu údajov v zozname účastníkova
o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkova

.
službe:

informačnej službe, ako aj údajov nad rámec základného rozsahu podřa osobitnej prílohy k Zmluve

informačnej službe

Účastnik verejnej telefónnej služby má právo zaplsat sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie svojich
údajov poskytovateřom informačných služieb o telefónnych čísi ach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy, adresa
urniestnenia koncového' bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby - nepodnikatera, alebo obchodné meno v prípade fyzickej osoby - podnikateřa alebo
právnlcke] osoby, pričom tieto údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účely zverejnenia v zozname účastníkova informačnej službe. Účastník, ktorý je fyzickou osobou podnlkateřorn
alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so základným rozsahem údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej činnosti Účastníka v zozname a
informačnej službe Podniku. V prlpade osobitnej dohody s Pod nikom, móu byť v zozname a infonmačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom nad rámec tzv.
základného rozsahu pocta predchádzajúcej vety, ak sú relevantně na účely telefónneho zoznamu. V pripade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Učastník berie na vedomie a súhlasí s
_;:>odmienkamí zV!;lrejnenia uvedenÝ,mi v príslušnej časti Všeobecn)Ích podmienok, upravuj~ ..podmienky zverejňovanía údajov účastníkov v telefónnom zozname a ínformačných službách.

Účastník čestne vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteřnosti, na ktorej má byť podřa tejto Zmluvy vybudované prípojné telekomuníkačné
vedeníe a umiestnený koncový bod síete služby,
alebo že má k predmetnej nehnuteřnosf užívacie právo z nájemného
alebo iného právneho vztahu. Účastník, ktorý má k nehnuteřnosti užívacie právo z nájomného alebo íného právneho
vzťahu zároveň čestne vyhlasuje, že informoval vlastníka o vybudovaní prípojného telekomuníkačného vedenia umiestnení koncového bodu siete služby a jeho dčsledkoch 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 nehnuternosti a v súvislosti s tým vznikne Podniku škoda alebo dodatočné náklady, Účaslník ·sa zavazuje Podniku túto škodu alebo dodatečné náklady uhradiť. Vo vztahu k
predmetnej nehnuternosti vystupuje účastník ako: O vlastník
O nájomca O lné
nehnuternosti.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete Podniku (ďalej len
"Všeobecné podmienky"), Osobitnými podmienkami pre poskytovanie hlasových služieb tvoriace prilohu Všeobecných podrnienok, prípadne ďalšie osobitné podmienky vydané Podnikom
a upravujúce podmienky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy (ďalej len .Osobitné podmienky") a Cenníkom pre poskytovanie služleb Podniku, vrátane
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·d (ďalej len .cenntk'').
ktoré sa ako neoddeliteřné súčasti tejto zmluvy zavázujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podrnienok,
.mlenok a Cennika, (ii) že si závazne objednávam v tejto zmluve špeciřlkované Služby, (iii) že sa zavazujern riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získař v aktuálnom Cenniku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej
.ej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku, Zmluvu je možné meniť niektorým za spčsobov dojednaných v Zmluve, Cenniku,
ecných podmienkach alebo Osobitných podrnienkach. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisania zmluvnými stranami.

, účastník predo dňom technického zriadenia služby svojim konanim alebo nečinnosťou zmarí zrladenie zmluvne dohodnuté] služby zavazuje sa zaplatit Podniku náklady vzniknuté v
súvislosti so zriadenim služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje),
Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene
bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku,
Spracúvanle osobných údajov: Podnik' bude použivať údaje o Účastnikovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel
a podmienky spracúvania údajov o Účastnikovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných podmienkach ( časť Zhromažďovanie a použivanie informácii o Účastnikoch). V pripadoch, kde
maže Účastnik zamedziť, aby sa jeho údaje používal! na určité účely, Účastnik móže kedykořvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto použivaníe jeho údajov. Ak je podmienkou
spracúvania údajov Účastnika udelenie súhlasu, móže Účastni k takýto súhlas kedykořvek odvolat, v prípade, že ho udelí. Účastnik rnčže Podniku kedykořvek požiadať o informáciu, ako
s§Ueh~_Q9_aj~_e~ivaj~yiac
informácií o !,()~vani údaJ.ovmožno náj~~
~:teJeJ<~rn,"k
alebo internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradt.
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