
,.{F,, l
Dodatok k zmluve o poskytovaníverejných služieb . balík služieb Kód objednávky: 1,107347036900

Kód účastníka: 1í49226300 {
Kód adresáta: 1149226301 §

Kód tlačiva; 841 §

§
uzavroÝ v zmysle zákona č. 35'l/201'l Z.z. o eloktroníckých komunikáciách (ďalej len ,,dodatok" alebo ,,Dodatok k Zmluve o baliku,) ;
PoDNlK

Slovak Telekom, a,s, B3lkalská 28,817 62 Bratislava, zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka eisto ioetie
]:q]LE§jrc3 469, DlC: 2020273893, lC pre DPH: §K2020273893

kód predaicu: Telesales VSE Rep 40735
I xoo tíáC]vá: ga1

Zastúpený: §ilvia Haburaj
(d'alejlen "Podnik")a

účnsrruíx - pRÁVNlcKÁ osogÁ,/ryzlcKA osoBA - poDNlKATE[
obchodné meno /

Sídlo podnikania;
Materská škola, Budapeštianska 2445/1,04013 Košice 13

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:

E-mail: ms.budí@extel.sk Telefón: 055641921 3
lCO: 35559420 IDIC: lC pre DPH:

(d'alej len "Úeastnir'1

šrnrurÁnruy oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTupcA / spLNoMocNENÁ osoBA
Titu l/Meno/Priezvisko: Materská skola
Ulica:

I Súpisné číslo: 0rientačnó číslo:
Obec: PSC:
Telefón: |C.OP / Pasu:

ADREsÁ, - adresa zasielania písomt istín
Titul/Meno/Priezvisko; Matorská škola
Adresa zasielania: Budapeštianska 2445/,lrq9]l_{s§!991|Q
Spósob fakturácie: Elektronická laktúra vo formálq |QF_]§! JP|)sprístupnená na internetovej stránke Podniku a Oopis rr por
Císlo SMS notifikácie:

zúčtovacie obdobie: Mesačne od 1.dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

TABUťKA č. 1
BAL|K 1P . AKCIA: TP => DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Názov služby; Vglejná telefónna služba
CísD zmluvy: 202S165636 Ad resa umiestnenia : Budapeštia nska 24451 1, 0401 3 Košice
Teleíónne číslo: 0556360977

Typ pripojenia: ]glefónna prípojka . TPl
Program služby: Doma Happy L Aktivácia
S lu žby presme pya!E§!914le!!q!! pren osu B č ís la

lg!&4!g_e§!9Jolajúceho užívatel'a CLlP
Služby viacených užívateťov

zvereinenie_v telef.zozname: Žiadamo zvereinenie

Zobrazenie čísla volajúceho užívatelh CLlP
Názov Platnost'ceny Cena s DPH Solatnost'
Balík Doma Happy L Akciová cena platná počas ,l. - 30. mesiaca 15,00 EUR mesačne/vopred
základ pre uýpočet zp - Balík zmluvná pokuta za porušeniezávázku viazanosú ,180,00 EUR iednorazovo
Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

Dodatkom dotknutá a plynie nad'alej bez zmeny, V takomto pripade bude Podnik účtovať cenu v závis|osli od toho, V ktorom momente doby viazanosli sa účastník nachádza,

Učastnikovi najmenej jeden mesiac vopred, Frekvencia fakturácie je jednomesačná,

v platnosti bez zmeny.

4) nODMIENKv AKclE pRE pOsKyTOvANlE sLUžBy TELEFoNovANIE
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poladie určené v nasledr.rjúcorn pí§mOne tohio botjLt, Zrnr;na Píogramtl §lužby v znly$|o tOhto písll], nerílá vplyv na p|ynutio doby vjaZano§ti,

l.inka L.,, g) Biznis Linka )(L-

nájíit' na \WW,telokorn,sk,

Zriadením slUžby Vo \rýške 100 till (DPl] §a neuplalňuje),

Uplalní sadzbu íjan0 z plidanOj hOdnoty aklUálnu V čase VZniku daňovo,j pOVinno§ti PodnikU,

doclatok na(lobúda plalnosť a írčinnosť dňOm joho po(lpisania žmIUVnýn]i §llanami,

odtrvzclal (Jčastníkovl aj Infonrtácltr v znlyslo § 3 ZoOS, . .l : -l

vži|ine,dňa 09,12..2017 u 'm)}Yilt:,:} o,i, {\ t",:]'l] |

- -.,9yo^:{|$l(}l((]m] a.s. v iástrrpení
| 1 l,. l :,,S,ivii, |1allt,ral,! ] : í,,_ l |i L i ,l ]
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