
Dodatok k zmluve o pripojení
· · tF · · Com·

uzatvorenýpodra zákona c.61012003 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi

ISDN
1021213400

K6dúcastnlka::

9900626801
Clslozmluvy

1021213401
K6dadresata

poskytovaterom: Slovak,relekom, a.s" Karadžicova 1Q,I!25 13 Bratislava, ICO: 35 763.:469, IC DPH: 51(2020273893, zapísaným.y Obchodpomregistri vedenom
pri Okresnom súde B~~tislava l, Oddiel: Sa, VJožka císlo:2081/B (dalej len "SP) a úcastnikom,

Žiadatel vyplni tlaceným písmom iba svetlé casti, resp. krížikom vyznací požadovanú volbu (pokial nie sú údaje predvyplnené).

" - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplnit

"" - údaj odporúcaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti

K objednávkec.: 1-P4YZJG

K zmluve c.: 9900626801
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Úcasb11k

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná škola v Nemšovej ul.Janka Palu

Typ: Právn. osoba alebo podnikater

ICO: 36125946 IIC DPH: 0036125946

Zapísaný v Obchodnom registri: IOddiel: Vložka císlo:

Ulica:Janka Palu Obec: Nemšová PSC: 91441 Dodacia pošta: Nemšová

Súpisné císlo: 2 Orientacné císlo: 3 Poschodie: Miestnost c.:

""Kontaktný telefón: 0326598290 ""Fax: ""E-mail:

Štatutárny orgán " ,

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná škola v Nemšovej ICíslo OP: ""Kontaktný telefón: 0326598290

Ulica: Obec: PSC: ""Mobil:-
Adresa umiesmenia koncového bodu ..' ',p,

Popis: Základná škola v Nemšovej ul.Janka Palu

Ulica: Janka Palu Obec: Nemšová PSC: 91441 Dodacia pošta: Nemšová

Súpisné císlo: Orientacné cislo: 2 Poschodie: Miestnost c.:

Osoba oprávnená na prevzatie: Základná škola v Nemšovej ul.Janka Palu - ICíslo OP:

"Kontaktný telefón: 0326598290 I"Mobil: _oo

Adresát. adresa zasielania písomností, Vyúctovaní a upomienok

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Základná škola v Nemšovej ul.Janka Palu -

ICO: 36125946 IC DPH: 0036125946 Císlo OP:

Ulica: Janka Palu Obec: Nemšová PSC: 91441 Dodacia pošta: Nemšová

Súpisné císlo: 2 Orientacné císlo: 3 Poschodie: Miestnost c.:

Spôsob platby IBanková úhrada IFrekvencia vyúctovania I fakturacné obdobie jednomesacné

Predmetzmluvy
ISDNBRA

Mobilný modul

Biznis ISDN Uni 200 .základný poplatok -bez zriad. poplatku

Parametre produktu: Typ inštalácie ISDN zmena existujúcej tel.linky
Špeciálne programy ISDN - Biznis Uni žiadny
Doba poskytovania trvalé pripojenie
Kategória linky ISDN Biznis Uni US

Typ prípojky bod -multibod

Typ sietového prípojného bloku NT1

ISDN -Vol'ný Mobil Cinnost: Deaktivácis

Parametre produktu: Volné minúty Biznis Mobil Aktiv

D Nesúhlasím so zasielaním propagacných materiálov, ktoré obsahujú informácie o produktoch a službách T-Com do mojej e-mailovej schránky (uvedenejvo formulári Dodatok k Zmluve o pripojení), ani na poštovú adresu.

Podpisom tohto Dodatku ku zmluve o pripojení úcastník súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v informacných systémoch ST a poskytované
oprávneným osobám v rozsahu, na úcel a za podmienok uvedených v Casti V. Všeobecných pOdmienok a v príslušných právnych predpisoch. Ak je
podmienkou spracúvania súhlas úcastníka, môže úcastník tento súhlas kedykolvek odvolat dorucením písomného oznámenia ST.

súhlasímD Nesúhlasím D

Termín zriadenia bude oznámený notifikacnou SMS/e-mailom.

Poskytovatel a úcastník uzatvárajú te"toDodatok, resp. Špecifikáciu, ktorým sa Zmluva o pripojení mení a upravuje v zmysle horeuvedených údajov.



.

..'.ustaIlClvenia

~ ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

,..,pade, že poskytovatel šetrením vykonaným po akceptácii návrhu úcastníka zistí technickú.neuskutocnitelnost požadovanej zmeny zmluvy o pripojení. tento
."datok k zmluve o pripojení zaniká okamihom dorucenia písomného oznámenia úcastníkovi. Ucastník ani poskytovatel v takomto prípade nemajú nárok na

náhradu škody spôsobenej zánikom dodatku k zmluve o pripojení. Možnosti ukoncenia zmluvy o pripojení sa riadia ustanoveníami Všeobecných podmienok ST.
V prípade ak úcastník vypovie alebo odstúpi od Zmluvy o pripojení na poskytovanie služby ISDN BRA predo dnom technického zriadenia služby alebo svojím, I konaním alebo necinnostou zmarí zriadenie zmluvne dohodnutej služby zaväzuje sa zaplatit ST náklady vzniknuté v súvislosti so zriadením služby vo výške 100
EUR, DPH sa neuplatnuje /príloha/.

Zl1'lluvasa uzatvára nadobu neurcitú. Táto zmluva nadobúda/platnosf a úclnQosf dnom podpisu oboch zmluvných strán.

PodmienkyposkytovaníaobjednanýchslužiebsúupravenéVp~íslušnejTarife.
lesto: I Miesto: I Kód obchodného miesta:--R3021

Dátum:

~I

Dátum akceptácie rláVrfiu:

Meno pracovníka:

" II 11/" .. " " RI" ft ... .. il'': JO

Meno predajcu: Meravý Jaroslav Ing.

Dátum prevzatia:

ielllCislo~

Slovak Te!e!<dl1"l.a.s.

T-Centrum
U,io.r . ~t~
fJuu",l$l!~plffiätkl:l predajtu / zástllpcllposkytovatera

".~:.:...-' ... (1 T !',~)"

podpis a peciatkaúcastníka
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutámeho
orgánu)

K objednávkec.: 1-P4YZJG

K zmluve c.: 9900626801
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