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Informácie o zmluve:

Zntluva o poskytovaní verejných služieb

INT

1211996200

Kód účastnlka1

�

• •

990471231€
Cislo zmluvy

1211996201
Kód adresata

uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763
1 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len "Podnik") a
Účastnlkom (ďalej len "Zmluva").
žiadateľ vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu (pokiaľ nie sú údaje predvyplnené).
• - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť
•• - údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcností

Účastník
: Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): DEUS DatasCentrum elektronlzácie územnej samosprávy Slovensko
i Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ
IČO: 45736359

'Zapísaný v Obchodnom registri:

í Ulica: štefanovičova
Súpisné číslo:

Obec: Bratislava

Orientačné číslo: 5

l1č DPH:
!Oddiel:

PSČ: 81782

Poschodie:

..Kontaktný telefón: ---

°നFax:

Ulica:

Obec:

Adresa umiestnenia koncového bodu siete služby zriaďovanej na základe tejto Zmluvy

PSČ:

Ulica: Kýčerského

Obec: Bratislava

PSČ: 81105

Štatutárny orgán

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Zbudila Martin - Ing.

lčíslo OP:

! Popis: DEUS DatasCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko
'! Súpisné číslo: 2964

Osoba oprávnená na prevzatie: Zbudila Martin -

..Kontaktný telefón: ---

Orientačné číslo: 5

,

Adresát • adresa zasielania písomných listín

1 Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Zbudila Martin - Ing.
! IČO: 45736359

! Ulica: štefanovičova
! Súpisné číslo:

Predmet Zmluvy

lčíslo OP:

IČ DPH:

Obec: Bratislava

Orientačné číslo: 5

..

..E-mail:;

Poschodie:

PSČ: 81782
Poschodie:

Vložka číslo:

Dodacia pošta: Bratislava 15

Miestnosť č.:

k

! ..Kontaktný telefón: ---

..

Dodacia pošta: Bratislava 1
Miestnosť č.:

Číslo OP:

Dodacia pošta: Bratislava 15
Miestnosť č.:

Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky zmluvných strán:
a) záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve, ak je zriadenie technicky uskutočniteľné v
dohodnutom mieste umiestnenia koncového bodu siete, a to v lehote 30 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predÍženi tejto
lehoty (dohoda o predÍžení tejto lehoty nemusí by1' 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 súvislostí s touto Zmluvou dohodli na poskytnutí koncového
zariadenia (ďalej len "KZ") Účastníkovi do jeho užívania vo forme predaja, nájmu alebo bezplatného užívania, Podník je povinný poskytnúť Účastníkovi príslušné
KZ za dohodnutých podmienok. Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy z dôvodu nemožností zriadenia pripojenia k sieti v zmysle písm. a), dôjde zároveň aj k zániku
dohody zmluvných strán týkajúcej sa posky1nutia KZ Účastníkovi a Účastník je z tohto dôvodu povinný bezodkladne vrátiť Podniku KZ, ak došlo k jeho prevzatiu.
c) záväzok Podniku poskytovať Učastnikovi služby v rozsahu podmienok dojednaných v Zmluve, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak nie je v
Cenníku alebo Osobitných podmienkach dohodnuté inak. Ak je však podmienkou poskytovania príslušnej služby zriadenie pripojenia k sietí Podniku podľa písm.
a) alebo odovzdanie KZ podľa písm. b) alebo obidve tieto podmienky, záväzok Podniku posky1ovať 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 a
dodržiavať ostatné svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane jej súčastí, ktoré tvoria Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb
prostredníctvom pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len "Všeobecné podmienky"), Osobitné podmienky pre posky1ovanie služieb internetového
prístupu 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 neurčitú;
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
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. a nie faktúr
onickä faktúra

vo formáte

(EF PDF)sprístupnená na Internetovej stránke Podniku

.• dujem doručovanie EF PDF do e-mailu: zbudila@zdruzenledeus.sk
;astník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka a
.cároveň 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 Zmluvy 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.

Doba viazanosti
Doba viazanosti začína plynúť odo dňa začatia poskytovania Služby, ak nie je v Cenníku alebo príslušnom Cenovom výmere uvedené inak. V prípade porušenia
záväzku Účastníka nepretržite využívať služby na základe tohto dodatku počas dohodnutej doby viazanosti sa Účastník zaväzuje uhradiť Podniku zmluvnú
pokutu pre príslušnú službu a dobu viazanosti vo výške podľa podmienok zverejnených Podnikom v Cenníku alebo podľa podmienok v príslušnom Cenovom
, .,
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Akcia

Podnik sa zaväzuje poskytovať služby Účastníkovi za zvýhodnených podmienok podľa typu akcie vyznačenej v tejto časti, za podmienok zverejnených Podnikom
pre poskytovanie danej akcie v príslušnom Cenovom výmere, ktorý tvorí súčasť tejto Zmluvy. Podmienky danej akcie sú zároveň bližšie špecifikované v časti
teito Zmluw označenei ako "Podmienkv akcie".
VRI - Vysokorýchlostný Internet
Zriadenie ISDN + VRI

--

VRI • DSL Prístup
Parametre produktu: Typ inštalácie VRI
Typ modemu - VRI
Zmena DSL upstreamu/downstreamu
Rýchlosť VRI
Magio Internet - Vianoce 2011 - Zľava na 30 mesiacov - viazanosť 24 mes.
Parametre produktu: Logln
Magio internet program

--------

Magio Internet - Vianoce 2011 - Zľava prvých 6 mesiacov - viazanosť 24 mes
Parametre produktu: Loglo
Magio internet program

Maglo Internet/ Maglo Internet Solo - LetoNianoce 2011 - Kúpa modemu s viaz_.i11osťou
Parametre produktu: Logln
KZ - spôsob doručenia
Program - modem 2011
Modem - VRINRI Plus - 2011
VRI - inštalácia technikom
Parametre produktu: Inštalácia technikom
Typ KZ - inštalácia
VRI • DSL Internet
Parametre produktu: Prihlasovacie údaje - Užívateľské meno
Prihlasovacie údaje - Heslo
Service lnstance 1D
Blokovanie služby VRI
Samoinštalácia
VRI program

Informácia o možnosti zverejňovania údajov v zozname út

-··

.... ,11rormačnej službe:

Žiadam o ZVEREJNENIE základného rozsahu údajov v zozname účastníkov a informačnej službe.
Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných
služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb, adresa umiestnenia koncového bodu verejnej telefónnej služby a meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa, alebo obchodné meno v
prípade fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, pričom tieto údaje tvoria tzv. základný rozsah údajov pre účely zverejnenia v zozname účastníkov a
informačnej službe. Účastník, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou je zároveň oprávnený požiadať spolu so základným rozsahom
údajov aj o zverejnenie kategórie jednej vybranej ekonomickej činnosti Účastníka. V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byt' zverejnené aj ďalšie údaje
určené Účastníkom nad rámec tzv. základného rozsahu podľa predchádzajúcej vety, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V prípade žiadosti o
zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej časti Všeobecných podmienok, upravujúcej
podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách.
Ak bola služba Vysokorýchlostný internet objednaná telefonicky zmenou z DSL internetu, tak je zriadená ako blokovaná. Prihlasovacie meno a heslo je možné
začať použivať po desiatich dňoch po prijatí telefonickej objednávky. Služba bude odblokovaná automaticky v desiaty deň od Jej prijatia a účtovaná odo dňa jej
odblokovania. O odblokovanie služby Vysokorýchlostný internet nie je možné požiadať skôr.
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.stanovenia
.,ie Učastníka alebo jeho zástupcu: Vyhlasujem, že som sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami, Osobitnými
.enkami a Cenníkom, ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných
nienok, Osobitných podmienok, Cenníka, ak bolo dojednané jeho prevzatie na predajnom mieste, (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované
1žby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok, Osobitných
,odmienok, 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.
V prípade ak účastník vypovie alebo odstúpi od tejto Zmluvy predo dňom technického zriadenia služby alebo svojím konaním alebo nečinnosťou zmarí zriadenie
zmluvne dohodnutej služby zaväzuje sa zaplatiť Podniku náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške 100 € (DPH sa neuplatňuje).
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.
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 ( článok Zhromažďovanie a
používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku
oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas
kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácii o používaní
údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.
Pokračovanie dokumentu na ďalšej strane
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.1ky akcie
, Telekom, a.s. so sídlom Karadžičova 1O, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
,a č. 2081/B (ďalej len "S'ľ') v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
,mnáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách stanovuje pre účastníkov verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet dočasnú zmenu Tarify na poskytovanie
.erejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, časť A - pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL (ďalej aj ako "služba Vysokorýchlostný
internet" alebo "služba VRI") a časť B - pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL (ďalej aj ako "služba Vysokorýchlostný internet Selo" alebo
"služba VRI Selo") a dočasnú zmenu Cenníka pre koncové zariadenia - časť B nasledovne:
A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Novým účastníkom sa pre účely tohto cenového výmeru (ďalej len "CV'') rozumie užívateľ, ktorý počas účinnosti tohto CV podá návrh na uzatvorenie a
následne uzatvorí Zmluvu o pripojení, ktorej predmetom bude záväzok užívateľa využívať verejnú elektronickú komunikačnú službu Internet (VRI/ VRI Selo) v
programoch Magio internet Turbo/Magio internet Turbo Selo počas 24-mesačnej doby viazanosti a podľa podmienok tohto CV (ďalej len "Zmluva o pripojení").
Za Nového účastníka služby Internet sa nepovažuje užívateľ, ktorý počas doby účinnosti tohto cenového výmeru podá návrh na uzatvorenie Zmluvy o pripojení
na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet na adrese užívateľa, na ktorej počas účinnosti tohto CV bola/bude podaná výpoveď alebo
návrh Dohody o zániku Zmluvy o pripojení na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet (okrem Internet Mini - vytáčané pripojenie).
2. Existujúcim účastníkom služby Internet sa na účely tohto cenového výmeru rozumie užívateľ, ktorý počas účinnosti tohto CV podá návrh na uzatvorenie a
následne uzatvorí Dodatok ku Zmluve o pripojení, ktorého predmetom bude záväzok užívateľa využívať verejnú elektronickú komunikačnú službu Internet (VRI/
VRI Selo) v programoch Magio internet Turbo/Magio internet Turbo Selo počas 24-mesačnej doby viazanosti a podľa podmienok tohto CV (ďalej len "Dodatok")
a ktorý:
-využíva službu Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom technológie aDSL a nie je viazaný zmluvným záväzkom využívať niektorý z programov služby
Internet (VRI, VRI Selo) alebo DSL Internet počas doby viazanosti alebo
-je viazaný zmluvným záväzkom využívať službu Internet (VRI, VRI Selo) alebo DSL Internet počas doby viazanosti, avšak do uplynutia tejto doby nezostávajú v
čase podania návrhu Dodatku viac ako 5 mesiacov.
3. Účastníkom sa rozumie tak Nový ako aj Existujúci účastník.
4. Tarifou sa pre účely tohto CV rozumie tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet.

B: OSOBITNÉ USTANOVENIA
Tabuľka č. 1 - Akciová cena za používanie programov Magio internet Turbo a Magio internet Turbo Selo
- Akciová cena platná počas 1. - 6. mesiaca pri 24-mesačnej viazanosti
1. Program Magio internet Turbo 2 Mini ;5,82 EUR bez DPH; 6,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
2. Program Magio internet Turbo 1; 5,82 EUR bez DPH; 6,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
3. Program Magio internet Turbo 2; 5,82 EUR bez DPH; 6,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
4. Program Magio internet Turbo 3; 5,82 EUR bez DPH; 6,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
5. Program Magio internet Turbo 4;34,16 EUR bez DPH; 40,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
6. Program Magio internet Turbo 2 Mini Selo; 5,82 EUR bez DPH; 6,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
7. Program Magio internet Turbo 1 Selo; 5,82 EUR bez DPH; 6,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
8. Program Magio internet Turbo 2 Selo; 5,82 EUR bez DPH; 6,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
9. Program Magio internet Turbo 3 Selo; 5,82 EUR bez DPH; 6,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
10. Program Magio internet Turbo 4 Solo;35,82 EUR bez DPH; 42,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
- Akciová cena platná počas 7. - 30. mesiaca pri 24-mesačnej viazanosti
1. Program Magio internet Turbo 2 Mini ;10,82 EUR bez DPH; 12,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
2. Program Magio internet Turbo 1 ;8,32 EUR bez DPH; 9,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
3. Program Magio internet Turbo 2;14,99 EUR bez DPH; 17,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
4. Program Magio internet Turbo 3; 21,66 EUR bez DPH; 25,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
5. Program Magio internet Turbo 4;34, 16 EUR bez DPH; 40,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
6. Program Magio internet Turbo 2 Mini Solo;12,49 EUR bez DPH; 14,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
7. Program Magio internet Turbo 1 Solo;10,82 EUR bez DPH; 12,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
8. Program Magio internet Turbo 2 Solo;16,66 EUR bez DPH; 19,99 EUR s DPH;vopred/mesiac
9. Program Magio internet Turbo 3 Solo;23,32 EUR bez DPH; 27,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
10. Program Magio internet Turbo 4 Solo;35,82 EUR bez DPH; 42,98 EUR s DPH;vopred/mesiac
Tabuľka č. 2 - Zmluvná pokuta
Zmluvná pokuta za porušenie záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti;220 EUR (DPH sa neuplatňuje);jednorazovo
Tabuľka č. 3 - Akciová cena za zriadenie služby Internet (VRI (Magio internet Turbo)NRI Selo (Magio internet Turbo Selo)) pri 24-mesačnej viazanosti
Cena za zriadenie programov služby Magio internet Turbo/Turbo Selo formou samoinštalácie;0,83 EUR bez DPH;1,00 EUR s DPH;jednorazovo
Tabuľka č. 4 - Akciová cena za zriadenie služby Internet (VRI (Magio internet Turbo)NRI Selo (Magio internet Turbo Selo)) pri 24-mesačnej viazanosti
Cena za zriadenie služby programov služby Magio internet Turbo 4/Turbo 4 Selo - rozšírená inštalácia technikom; 0,83 EUR bez DPH; 1,00 EUR s
DPH;jednorazovo
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o- Akciová cena "aDSL modem" - typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený k službe Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom technológíe
�rogramoch Magio internet Turbo 1/ Turbo 2 Mini/ Turbo 2, Turbo 1 Solo/ Turbo 2 Mini Solo/ Turbo 2 Solo
vVifi router;24,92 EUR bez DPH;29,90 EUR s DPH;jednorázovo;v hotovosti prí doručení
má pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti prí kúpe Wifi routra;42,22 EUR(DPH sa
.platňuje);jednorazovo
na základe CV 60978/2011 je cena DSL Ethernet modemu a) Glitel GT 318 RI alebo b) Topcom Webr@cer 821 - 0,83 EUR bez DPH, cena s DPH 1,00 EUR.
Lmluvná pokuta za porušenie záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti pri kúpe DSL Ethernet modem: 41,00 EUR, DPH sa
neuplatňuje
3. Vigor 2700 VGST;83,25 EUR bez DPH;99,90 EUR s DPH;jednorázovo;v hotovosti prí doručení
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti pri kúpe modemu Vigor 2700 VGST;49,25
EUR(DPH sa neuplatňuje);jednorazovo
4. Vigor 2820Vn ;166,58 EUR bez DPH;199,90 EUR s DPH;jednorázovo;v hotovostí pri doručení
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti pri kúpe modemu Vigor 2820Vn;82,59 EUR(DPH
sa neuplatňuje);jednorazovo
Tabuľka č. 6 - Akciová cena "aDSL modem" - typ modemu so zľavnenou cenou zakúpený k službe Internet - pripojenie do internetu prostredníctvom
technológíe aDSL v programoch Magio internet Turbo 3/Turbo 4, Magio internet Turbo 3 Solo/Turbo 4 Salo
1.DSL Wifi router;0,83 EUR bez DPH;1,00 EUR s DPH;jednorázovo;vo faktúre
Zmluvná pokuta za porušeníe zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti pri kúpe Wifi routra;66,31 EUR(DPH sa
neuplatňuje);jednorazovo
2. DSL Ethernet modem;0,83 EUR bez DPH;1,00 EUR s DPH;jednorázovo; vo faktúre
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti pri kúpe DSL Ethernet modem;41, 1O EUR(DPH
sa neuplatňuje);jednorazovo
3. Vigor 2700 VGST;66,58 EUR bez DPH;79,90 EUR s DPH;jednorázovo;v hotovosti pri doručení
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti pri kúpe modemu Vigor 2700 VGST;65,92
EUR(DPH sa neuplatňuje);jednorazovo
4. Vigor 2820Vn ;149,17 EUR bez DPH;179,00 EUR s DPH;jednorázovo;v hotovosti pri doručení
Zmluvná pokuta za porušenie zmluvného záväzku využívať službu Internet počas 24-mesačnej doby viazanosti pri kúpe modemu Vigor 2820Vn;100,00
EUR(DPH sa neuplatňuje);jednorazovo
Tabuľka č. 7
Zvýšenie rýchlosti upstreamu;1,67 EUR bez DPH;2,00 EUR s DPH;jednorázovo

1.Účastník má nárok na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet (VRI/ VRI Salo) v programoch Magio ínternet Turbo/Magio internet
Turbo Solo za akcíové ceny podľa tabuľky č. 1 v závislosti od zvoleného programu, a to odo dňa zriadenia služby Internet VRI (program Magio internet
Turbo)NRI Salo (program Magio internet Turbo Salo)), resp. odo dňa uzavretia Dodatku, až do uplynutia 30. mesiaca odo dňa zriadenía služby Internet, resp.
odo dňa uzavretia Dodatku. Po uplynutí 30. mesiaca odo dňa zriadenia služby Internet, resp. odo dňa uzavretia Dodatku bude Účastníkovi poskytovaný zvolený
program služby Internet (VRI/ VRI Salo) za cenu bez víazaností podľa platnej Tarify. Prechod na nižší program je možný len počas prvých 6 mesiacov odo dňa
zriadenía služby Internet, resp. odo dňa uzavretia Dodatku, a to výhradne z programu Magio internet Turbo 2 na program Magio internet Turbo 2 Mini alebo z
programu Magío internet Turbo 2 Solo na program Magío ínternet Turbo 2 Mini Solo, pre íný prípad prechod na nižší program nie je povolený počas celej doby
viazanosti.
Účastník je povinný nepretržite využívať službu Internet (VRINRI Salo) počas dohodnutej 24-mesačnej doby viazanosti; v tejto súvislosti sa zaväzuje najmä
neuskutoční!' žíadny taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy o pripojení pred uplynutím 24-mesačnej doby viazanosti a zároveň nedopustiť sa takého
konania, na základe ktorého by vzniklo právo ST ukončiť Zmluvu o pripojení pred uplynutím 24-mesačnej doby viazanosti. V prípade, že Účastník poruší záväzok
nepretržíte využívať službu Internet (VRINRI Salo) počas 24-mesačnej doby viazanosti, a to najmä, ale nielen tým, že:
(í) uskutoční taký úkon, ktorý by smeroval k ukončeniu Zmluvy o pripojení pred uplynutím doby viazanosti alebo
(ii) požiada o prechod na nížší program v rámci služby VRI alebo v rámci služby VRI Solo ako bol program pôvodne zriadený na základe Zmluvy o pripojení alebo
Dodatku a takýto program mu bude po dohode s ST aktivovaný, výnimkou je prechod na nižší program počas prvých 6 mesiacov výhradne z programu Magio
internet Turbo 2 na program Magio internet Turbo 2 Mini alebo z programu Magio internet Turbo 2 Salo na program Magio internet Turbo 2 Mini Salo alebo
(iii) svojím konaním, resp. opomenutím spôsobí dôvod, pre ktorý bude ST oprávnený od Zmluvy o pripojení odstúpiť alebo ju vypovedať (ďalej len "Porušenie
zmluvného záväzku viazanosti"), je ST oprávnený vyúčtovať Účastníkovi zmluvnú pokutu stanovenú týmto CV v tabuľke č. 2.
2.Pre stanovenie nižšieho, resp. vyššieho programu služby Internet - VRI/ VRI Solo je určujúce nasledovné poradie, pričom písmeno a) označuje najnižší
program a písmeno e) najvyšší program:
a)Magío ínternet Turbo 1/Magio internet Turbo 1 Salo,
b)Magio ínternet Turbo 2 Míni/Magio internet Turbo 2 Mini Salo,
c)Magio internet Turbo 2/Magio internet Turbo 2 Salo,
d)Magio internet Turbo 3/Magio internet 3 Salo,
e)Magío internet Turbo 4/Magio internet 4 Solo.
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.vanie služby Internet (VRI alebo VRI Selo) podľa vyššie uvedených podmienok je možné kombinovať s akciovou ponukou na službu Benefit podľa
,o výmeru účinného počas účinnosti tohto cenového výmeru.
,ík má v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o pripojení alebo Dodatku právo na kúpu jedného z ponúkaných koncových zariadení za akciovú cenu podľa
1ného programu služby Internet podľa tabuľky č. 5 alebo č. 6. Koncové zariadenie podľa bodu 1. a 2. tabuľky č. 5 alebo č. 6 bude Účastníkovi ponúkané
Jľa aktuálnych skladových zásob ST bez možnosti výberu Účastníkom.
, prípade, že si Účastník kúpil koncové zariadenie podľa tohto bodu a dopustí sa Porušenia zmluvného záväzku viazanosti, je ST oprávnený vyúčtovať
Účastníkovi aj zmluvnú pokutu, stanovenú týmto cenovým výmerom v tabuľke č. 5 alebo č. 6 v závislosti od zvoleného programu služby a typu koncového
zariadenia. Ponuka koncových zariadení za akciové ceny platí do vyčerpania skladových zásob.
Zakúpenie aDSL modemu podľa vyššie uvedených podmienok za akciovú cenu je možné kombinovať s ostatnými ponukami z tohto cenového výmeru alebo
podľa cenových výmerov, v ktorých je to výslovne uvedené.
4.Účastník služby Internet VRI (v programe Magio internet Turbo)NRI Selo (v programe Magio internet Turbo Selo), má nárok na zriadenie služby
samoinštaláciou za akciovú cenu podľa tabuľky č. 3 alebo v prípade zriadenia programu služby Magio internet Turbo 4/Magio internet Turbo 4 Selo na zriadenie
služby - rozšírená inštalácia technikom za akciovú cenu podľa tabuľky č. 4.
S.Účastník služby Internet VRI v programe Magio internet Turbo má nárok prejsť na program Magio internet Turbo Selo počas 24-mesačnej viazanosti, ale len v
prípade, že podá návrh na uzatvorenie a následne uzatvorí Dodatok ku Zmluve o pripojení s novou 24-mesačnou viazanosťou bez nároku na nové koncové
zariadenie.
6.Podmienkou aktivácie benefitov podľa tohto CV je súčasné objednanie služby Magio internet Security. Cena za poskytovanie doplnkovej služby Magio internet
Security počas prvých troch mesiacov je zahrnutá v cene programu Internet (Magio internet Turbo/Turbo Selo). Po skončení tejto doby bude cena Magio internet
Security Účastníkovi účtovaná podľa platnej Tarify. Účastník môže kedykoľvek požiadať o bezplatnú deaktiváciu tejto doplnkovej služby.
Cena za poskytovanie doplnkovej služby Magio internet Security, aktivovanej k programu Magio internet Turbo 4/Turbo 4 Selo počas prvých 30 mesiacov, je
zahrnutá v cene programu Magio internet Turbo 4/Turbo 4 Selo. Po skončení tejto doby bude cena za poskytovanie doplnkovej služby Magio internet Security
Účastníkovi účtovaná podľa platnej Tarify.
?.Podmienkou využívania benefitov podľa tohto CV je vyjadrenie súhlasu so zasielaním faktúry za telekomunikačné služby v elektronickej forme - Elektronická
faktúra PDF. V prípade, že Účastník požaduje písomnú tlačenú formu faktúry a má záujem využívať benefity podľa tohto CV, bude mu poskytnutý odpis
elektronickej faktúry PDF posielaný poštou podľa podmienok Tarify.
a.Akciová cena na zvýšenie rýchlosti upstreamu do maximálnej rýchlosti 512 kbiVs sa vzťahuje na každého Účastníka služby Internet (VRI alebo VRI Selo),
ktorý v čase platnosti tohto CV požiada o zvýšenie rýchlosti upstreamu. Zvýšenie rýchlosti upstreamu sa nevzťahuje na programy Magio internet Turbo 3, Magio
internet Turbo 3 Selo, Magio internet Turbo 4, Magio internet Turbo 4 Selo, Magio internet 2 Mini a Magio internet 2 Mini Selo. Rýchlosť upstreamu 512 kbiVs nie
je garantovaná. Jednorazová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu je účtovaná podľa tabuľky č. 7. Ceny a podmienky poskytovania zvýšenej rýchlosti
upstreamu sú popísané v platnej Tarife.
Akciová cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu podľa vyššie uvedených podmienok je kombinovateľná so všetkými prebiehajúcimi akciami ST.
V prípade, že zvýšenie upstreamu žiada využiť účastník služby DSL Prístup súčasne so zmenou na službu Internet (Vysokorýchlostný internet alebo
Vysokorýchlostný internet Selo), resp. účastník služby Internet - Vysokorýchlostný internet so zmenou na službu Internet - Vysokorýchlostný internet Selo je
potrebné, aby si najskôr zmenil typ služby a až po jej zmene požiadal o zvýšenie upstreamu.
S.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je ST oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb ST upraviť tak, že k
základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti ST.
1 0.Pri telefonickom objednaní služieb, definovaných v tomto cenovom výmere, má Účastník nárok na vyššie uvedené benefity v prípade, ak telefonickú
objednávku uskutoční počas účinnosti tohto cenového výmeru (určujúci je dátum prijatia telefonickej objednávky) a zároveň doručí podpísané zmluvné
dokumenty na Centrum služieb zákazníkom, resp. T-Centrum najneskôr do troch týždňov odo dňa ukončenia účinnosti tohto cenového výmeru (určujúci je dátum
prijatia - doručenia návrhu zmluvných dokumentov).
Ak si Účastník telefonicky objedná služby, definované v tomto cenovom výmere počas doby účinnosti tohto cenového výmeru, ale podpísané zmluvné
dokumenty doručí na Centrum služieb zákazníkom, resp. T-Centrum neskôr, ako po troch týždňoch odo dňa ukončenia účinnosti tohto cenového výmeru,
nevzniká mu nárok na akciové ceny podľa tohto cenového výmeru.
11.Akcíu podľa tohto CV je možné kombinovať so zľavami pri objednaní služby cez web www.t-com.sk. Akciu podľa tohto CV nie je možné kombinovať so
žiadnym CV, kde to nie je výslovne povolené.
ST si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie akciovej ponuky aj pred skončením účinnosti tohto cenového výmeru. O ukončení poskytovania akciovej ponuky
bude záujemca informovaný na Mieste predaja, T-Centrum.
Cenový výmer č. 51673/2011 nadobúda účinnosť dňom 17. októbra 2011 a jeho účinnosť končí dňa 31. decembra 2011 (vrátane).
Cenový výmer CV 60978/2011 nabúda účinnosť dňa 17. októbra 2011 a jeho účinnosť končí dňa 30. novembra 2011 (vrátane).
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