
Zažime to spolu 

Dodatok/Špecif ikácia k 
Zmluve o pripojení 

Číslo zmluvy: 9902153055 

Kód účastníka: 1175735600 Kód adresáta: 1175735602 

uzatvorená podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi poskytovateľom Slovák Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: 
SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len .ST") v zastúpení a účastníkom. 

• Účastník 
Priezvisko (Obchodné meno): Obvodný úrad vo Svidníku Meno: Titul: 

Rodné číslo (IČO): 42077672 IČ DPH: SK1020702419 Č. OP alebo Pasu: 

Ulica: Sov hrdinov Súpisné čislo: 406 Orientačné čislo: 21 

Obec: Svidník PSČ: 08901 Byt č./ poschodie: / 

Telefón/Mobil: E-mall: Poznámka: 

• Adresát - adresa zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok (vyplňuje sa len v prípade, ak je iná ako adresa účastnika, resp. účastník využíva P.O.BOX) 
Priezvisko (Obchodné meno): Meno: Titul: 

IČO: IČ DPH: Náklad, stredisko: 

Ulica: Súpisné číslo: Orientačné číslo: 1 

Obec: PSČ: P.O.BOX: 

Telefón/Mobil: E-mall: Poznámka: 

• Splnomocnená osoba (Zákonný zástupca) 
Priezvisko: Kačmár Meno: Bohumil Titul: MVDr. 

Ulica: Súpisné čislo: Orientačné čislo: 1 
Obec/PSČ: / Telefón/Mobil: Č.OP alebo Pasu: 

Predmet dodatku/špecifikácie ST a účastnik uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o pripojení na poskytovanie služby Internet s číslom uvedeným v pravom hornom rohu 
mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku. 

• zriadenie na existujúcej TP1 (uveďte telefónne čislo a volací program, ktorý je na TP 1 poskytovaný): Zriadenie služby 
Vysokorýchlostný 
Internet 
na existujúcej TP1 
alebo ISDN BRA 

• zriadenie na existujúcom prístupe ISDN BRA (uveďte hlavné MSN číslo a volací program, ktorý je na ISDN BRA poskytovaný): 

• Zriadenie migráciou zo služby DSL prístup Telefónne čislo linky, na ktorej je zriadená služba DSL prístup 
(vypĺňa sa iba v prípade, že ide o zriadenie migráciou z existujúcej služby DSL) 

• preloženie/ • premiestnenie služby Magio Internet 

Nová adresa Ulica: Orientačné číslo: Súpisné čislo: 

Dodacia pošta: Obec: PSČ: 

Byt č.: Miestnosť: Poschodie: Kontaktná osoba / telefón: 

Služby prístupu 
na internet O zriadenie • zrušenie • zmena 

• Program služby Magio internet 

• Turbo 1 • Turbo 1 -512kbi t /s • Turbo Basic • Turbo 2 • Turbo 2 - 512kbit/s • Turbo 2 Mini • Turbo 3 • Turbo 4 
• Turbo 1 Solo • Turbo 1 Solo - 512kbit/s • Turbo Basic Solo H Turbo 2 Solo • Turbo 2 Solo - 512kbit/s • Turbo 2 Mini Solo • Turbo 3 Solo • Turbo 4 Solo 

Čislo služby: Login: Heslo1: 

• Doba viazanosti 
• bez viazanosti • 12 mesiacov • 18 mesiacov S 24 mesiacov 
• Typ Inštalácie služby 

• Samoinštaíácia2 

notifikácia - informácia o zriadení služby VRI:' 
• Rozšírená inštalácia (technik) 

• SMS na mob.čislo 

Kontaktná osoba: 

• E-mail na adresu' 
• Modem DSL/prislušenstvo 

• aDSL Ethernet modem' 

S DSL Wifi router 

• TP-Link TL-WN321G 

• Vigor 2700 VGST 

• Biznis DSL WiFí Router 

• Vigor 2700 VGST+ Mini Switch 

• bez modemu • Vigor 2820 

• ZyXEL Prestige 320 W DPowerlíne 

Spôsob preberania koncového zariadenia: B doručenie kuriérom s platbou na faktúru • doručenie dobierka (platba kuriérovi) 

• DSL Business WiFi router 

• AKCIA 
• Jarná kampaň 2011 (CV 11636/2011) 
• Hard kampaň 2011 (CV 11635/2011) 
El Jarná akcia VSESOHO 2011 (CV 8343/2011) • Turbo 1 

• Neobmedzený prenos dát počas víkendov a sviatkov k programom Magio internet Turbo 1 / Turbo 1 Solo 

• Turbo 2 • Turbo3 • Turbo 1 Solo B Turbo 2 Solo • Turbo3 Solo 
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• AKCIA - piat i pre nových a existujúcich účastníkov služby Internet, ktori sa zaviažu podľa podmienok nižšie uvedených CV 
• Ponuka zariadení za zvýhodnené ceny (CV 12519/2011) k programom z Jarnej kampane 2011 (CV 11636/2011) alebo Hard kampane 2011 (CV 11635/2011) alebo kampane 
VSE SOHO (CV 8343/2011): 
• Mini notebook • Notebook Standard 1 • Notebook Standard 2 • Notebook Standard 3 • Notebook Standard 4 • Notebook Multimedia 1 • Notebook Multimedia 2 
• Notebook Profesionál 1 • Notebook Profesionál 2 • Notebook Gamlng 
• E - P A D 1 [ J E - PAD 2 • Microsoft X-BOX • Microsoft XBox 360 4 GB+ klnect CJMIcrosoft XBox 360 250 GB+klnect 

• AKCIA - platí pre nových a existujúcich účastnikov služby internet, ktorí sa zaviažu podľa podmienok nižšie uvedených CV 

• Ponuka LCD za zvýhodnené ceny (CV 12522/2011) k programom z Jarnej kampane 2011 (CV 11636/2011) alebo Hard kampane 2011 (CV 11635/2011) alebo VSE SOHO 
kampane (CV 8343/2011): 
• LG 32" LCD TV HD ready • LG 32" LCD TV • LG 42" LCD TV • LG 42" PLAZMA TV • LG 50" PLAZMA TV • Samsung 32" LCD TV • Samsung 40" LCD TV 
• Samsung 42" PLAZMA T V D Samsung 50" PLAZMA TV 

• Doplnkové služby 

SI Magio internet Security podľa podmienok CV 11636/2011 na 3 mesiace zadarmo na skúšku ( povinný beneflt) 
Nižšie uvedené doplnkové služby si účastnik objednáva na základe výslovnej žiadosti, nie sú mu poskytované automaticky ako súčasť zvoleného programu služby Magio internet. 

• Magio internet Security s 18-mesačnou viazanosťou • Magio Internet Security s 24 mesačnou viazanosťou 

E-mail pre doručenie aktivačného kódu Magio internet Security: obv.svidnik18@zoznam.sk 
• Zvýšenie rýchlosti upstreamu na 512kbit/s • Pevná IP adresa4 počet IP adries 
• Zvýšenie rýchlosti downstreamu na 6144 kbit/s pri programe Turbo 3, resp. Turbo 3 Solo 

• WEB Basic 

Služby elektronickej pošty3 

• MAIL Štart 

@zoznam.sk Log in Heslo1 

Preferovaný e-mail 
@zoznam.sk Log in Heslo1 

Preferovaný e-mail 
@ zmail.sk Log in Heslo1 

©zmai l .sk Log in Heslo1 

ST sa zaväzuje sprostredkovať vytvorenie vyššie uvedenej bezplatnej mailovej schránky na www.zoznam.sk, pričom používanie tejto služby sa riadi Podmienkami používania služby webmail 
spoločnosti Zoznam, s.r.o. 
Podpora produktu Mail Štart sa poskytuje od pondelka do piatku medzi 9:00 a 17:00 na bezplatnom telefónnom čísle 0800 171 292 prevádzkovanom spoločnosťou Zoznam, 
s.r.o. Za túto linku zodpovedá spoločnosť Zoznam, s.r.o. a môže jej telefónne číslo ako aj pracovnú dobu kedykoľvek aj bez akéhokoľvek oznámenia zmeniť. 

• MAIL Klasik 

Názvy Mail Boxov8 

Číslo služby Názov Mail Boxu Mail Alias 10 Login Heslo1 Odkazová schránka11 Disk EXTRA 

1. @ mail.t-com.sk @ .sk • Odkazová schránka 
tel. čislo: • Disk EXTRA 

2. @ mail.t-com.sk @ .sk 
• Odkazová schránka 
tel. číslo: • Disk EXTRA 

3. @ mail.t-com.sk @ .sk 
• Odkazová schránka 
tel. číslo: • Disk EXTRA 

• Mai lový kôš • Ant iv i rus MAIL Basket pre doménu: Pevná IP adresa: U mail Aavance 
• Mai lový server 

U Antivirus mail Keiay 
kaná • 1 hodina / • ETRN 

Pevná IP adresa: 

• Iné dop lnkové s lužby: (prosím vypísať podmienky dop. služby) 

• zr iadenie • zrušenie1 • zmena 

• Pevná IP adresa6 

Doplnkové služby • Magio internet Security ¡Emailová adresa12 
Doplnkové služby 

• Zrušenie1 PC Secure 
Doplnkové služby pre služby elektronickej pošty zriadené do 31.8.2007 (Mail Standard a Mail Box) 

• Antivirus MAIL Box | • Disk MAIL 

• Spôsob platby / Frekvencia fakturácie 

• v hotovosti • príkazom na úhradu • platba inkasom (pri platbe inkasom prosime kontaktovať Vašu banku) 

• fakturačné obdobie dvo jmesačné (je možné iba pre účastníka fyzickú osobu a nie je možné pri elektronickej forme faktúry) 
Splatnosť dvojmesačného vyúčtovania: • jednorazovo za celé fakturačné obdobie • 2 platby - mesačné čiastky 
Výpis odchádzajúcich volani verejnej telef. služby poskytovaný poštou na 3 fakturačné obdobia sa spoplatni po 3 fakturačnom cykle. 

• fakturačné obdob ie Jednomesačné 

• Doručovanie vyúčtovania 

• Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) • Papierová faktúra zasielaná poštou 

H Požadujem zasielanie odpisu EF PDF poš tou " • Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu* Identifikátor EF PDF: • Klient ID • Login: 

E-mail pre notifikácie EF PDF (len pri Klient ID): *E-mail pre doručovanie EF PDF: obv.svidnik18@zoznam sk 
'Elektronická faktúra, sprístupnená aj na www.t-com.sk / www.vypis.sk, bude so súhlasom účastníka doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude chránené 
heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tejto zmluvy o pripojení potvrdzuje, že si je vedomý zodpovedností za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na nim určenú 
e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. ST nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF "Odpis EF PDF bude 
spoplatnený v zmysle tarify. 

• Kl ient ID (Zákaznícky identifikátor) 

Spôsob doručenia: • prevzatý osobne • poštou • e-mailom: • nesúhlasím s aktivovaním Klient ID 

Uzavretím tejto Zmluvy o pripojení bude, po súhlase, účastníkovi pridelený Zákaznícky identifikátor Klient ID, ktorého používanie sa riadi platnými Podmienkami používania zákazníckeho identifikátora 
Klient ID zverejnenými na www.t-com.sk. Zmluvné strany sa zaväzujú tieto podmienky dodržiavať. Pridelenie Klient ID je pre účastníka bezplatné. Účastníkovi môže byť pridelený len jeden Klient ID. 
Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bude viazaný všetkými úkonmi vykonanými vo vzťahu k ST prostredníctvom Klient ID. aj v prípade, ak sa na takýto úkon podľa príslušnej zmluvy o pripojení 
vyžaduje písomná forma. V prípade prevzatia Klienta ID osobne na Mieste predaja T-Centrum účastník potvrdzuje osobné prevzatie údajov Klienta ID spolu s Podmienkami Ak účastnik požaduje 
doručenie Klient ID na ním uvedenú e-maílovú adresu, berie na vedomie svoju zodpovednosť za prípadné zneužitia údajov Klient ID neoprávnenou osobou. Účastnik súhlasí, že údaje Klient ID mu budú 
poslané v nešifrovanej e-mailovej správe a jeho otvorenie nebude chránené heslom proti prístupu neoprávnenej osoby k doručeným údajom. Ak účastnik požaduje doručenie Klient ID poštou, ST sa 
zaväzuje prideliť a do 14 pracovných dní doručiť účastnikoví do vlastných rúk údaje Klient ID v zabezpečenej obálke spolu s Podmienkami. ST nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom 
neoprávnených osôb k údajom Klient ID a/alebo zneužitím údajov Klienta ID neoprávnenými osobami pri objednávaní, zmene alebo využívaní služieb ST prostredníctvom Klient ID. Na zriadenie 
a využívanie služieb ST objednaných alebo zmenených prostredníctvom Klient ID sa vzťahujú ustanovenia príslušnej zmluvy o pripojení a Všeobecných podmienok a Tarify ST na používanie konkrétnej 
verejnej elektronickej komunikačnej služby. 

1 Vo vlastnom záujme si po zriadení služby zmeňte prihlasovacie heslo. í Samoinštalácia sa vzťahuje na programy VRI a VRI Solo v programoch: Turbo 1, Turbo 2 Mini, Turbo 2. Turbo 3 .Turbo 1 Solo, 
Turbo 2 Mini Solo, Turbo 2 Solo a Turbo 3 Solo.3 Zriadenie schránok elektronickej pošty s doménou tretej alebo štvrtej úrovne je podmienené objednaním služieb Registrácia resp. Preregistrácia domény 
druhej úrovne a služby DNS Standard alebo DNS Advance. 4 Službu pevná IP adresa nie je možné zriadiť k programu Mini Klasik.5 Piati do vypredania zásob.6 Služba Vysokorýchlostný internet zriadená 
samoinštaláciou sa spoplatňuje od dátumu prvého použitia služby, najneskôr však 5. kalendárny deň od zriadenia služby zo strany ST, o čom má účastník možnosť byť informovaný prostredníctvom 
notifikácie.. 7 Podľa aktuálnej ponuky ST. 8 Uveďte e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslané prihlasovacie meno a heslo pre aktiváciu služby. 9 Pri zriaďovaní služby Odkazová schránka, Disk EXTRA je 
potrebné vyplniť názov schránky, pri ktorej majú byť tieto služby aktivované. 10 Vytvorenie uvedeného mail aliasu nie je garantované, prosím overte si jej zriadenie prostredníctvom webmail aplikácie 
httos://webmail.t-com.sk Nastavenia/Aíiasy. Vytvárať aiiasy si môžete tiež sami cez položku „Pridať novú alternatívnu adresu". 11 Zadajte telefónne číslo, z ktorého budú presmerované volania do Odkazovej 
schránky. 

> Služba bola doporučená Iným účastníkom 

Meno a priezvisko existujúceho účastníka: Kód adresáta: 

Vyhlásenie vlastnika, resp. správcu nehnuteľnosti, v ktorej má byť umiestnený koncový bod prístupu služby Internet16 

Magio internet 01042011 strana 2 z 3 

mailto:obv.svidnik18@zoznam.sk
http://www.zoznam.sk
http://www.t-com.sk
http://www.vypis.sk
http://www.t-com.sk


(vypĺňa sa len v prípade, ak vlastník nehnuteľnosti nie je totožný s účastníkom) 

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno) vlastníka nehnuteľnosti: 

IČO: IČ DPH: Číslo OP: Ulica: Obec: PSČ: 

Orientačné číslo: Súpisné číslo: Kontaktný telefón: Miesto a dátum: 

Vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti 
Súhlasím s využitím existujúcich telekomunikačných rozvodov, ako aj s vybudovaním prípojného telekomunikačného vedenia v priestoroch, kde 
má byť program VRI Plus služby Internet zriadený. Súčasne súhlasím, aby ST v budove (príp. na pozemku k nej patriacemu) vykonal nevyhnutné 
úpravy na zriadenie programu VRI Plus služby Internet a umiestnil tu nevyhnutné telekomunikačné zariadenia. Svojim podpisom potvrdzujem, že 
vyplnené údaje sú správne. V zložitejších prípadoch vyhotoví ST náčrt uloženia vedenia, ktorý je záujemca povinný dať potvrdiť vlastníkovi 
nehnuteľnosti. podpis a pečiatka vlastníka nehnuteľnosti 

Prílohy (vyplní pracovník ST) tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pripojení 

• Osvedčená plná moc 

• Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra 

• Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra 

• Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie 

• Príloha Hromadné zriadenie 

• iné 

Účastník sa zaväzuje poskytnúť ST zábezpeku zaplatením finančnej čiastky vo výške €, za účelom zabezpečenia a prípadnej úhrady pohľadávok ST voči Účastníkovi. 
Účastník sa zaväzuje uhradiť zábezpeku do šiestich pracovných dni odo dňa uzatvorenia zmluvy, inak zmluva uplynutím tejto lehoty zanikne. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatni 
pokiaľ má byt zmluva uzatvorená na základe Účastníkom predloženej telefonickej alebo elektronickej objednávky. V prípade, ak Účastník prejaví záujem uzatvoriť zmluvu predložím 
telefonickej alebo elektronickej objednávky, lehota na úhradu zábezpeky je desať pracovných dní odo dňa realizácie telefonickej alebo elektronickej objednávky služby Účastníkom. 
V prípade, ak Účastník v tejto lehote neuhradí zábezpeku a súčasne nedoručí ST ním podpísané zmluvné dokumenty má sa zato, že Účastník odmietol návrh ST uzatvoriť zmluvu. 
V prípade, ak Účastník v tejto lehote zmluvu uzatvoril avšak nebola doručená späť ST alebo nebola v tejto lehote uhradená zábezpeka má sa za to, že takáto zmluva zanikla uplynutím 
desiateho pracovného dňa odo dňa predloženia tel. alebo elektronickej objednávky. 
V prípade zániku zmluvy z dôvodu, že zábezpeka nebola uhradená riadne a včas a/alebo neboli riadne a včas doručené zmluvné dokumenty ST, nemá Účastník ani poskytovateľ nárok na 
náhradu škody spôsobenej neuzatvorenim alebo zánikom tejto zmluvy. Podmienky použitia zábezpeky sa riadia príslušnými obchodnými podmienkami. 
Tento Dodatok k zmluve o pripojení sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami ST na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby internet (ďalej len Všeobecné podmienky), 
ktoré sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena za zriadenie a poskytovanie služby, pripadne zľavy z ceny, sa dojednávajú podľa príslušnej 
časti platnej Tarify ST na poskytovanie služby Internet (ďalej len Tarifa ) zverejnenej na www.t-com.sk a na Miestach predaja ST. V prípade využitia akciových cien podľa Cenového výmeru 
11636/2011 a/alebo 12519/2011 a/alebo 11635/2011 a/alebo 12522/2011 (podľa typu akcie) majú podmienky cenového výmeru prednosť pred príslušnými ustanoveniami Tarify. Účastník 
zároveň svojím podpisom potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok, Cenového výmeru 11636/2011 alebo 12519/2011 a/alebo 11635/2011 a/alebo 8343/2011 a/alebo 
12522/2011 (podľa typu akcie). Ak nie je v Zmluve o pripojení dohodnuté inak, platia ustanovenia Všeobecných podmienok a Tarify. V prípade, že poskytovateľ šetrením vykonaným po 
uzatvorení zmluvy o pripojení zisti technickú neuskutočniteľnosť zriadenia a poskytovania služby v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite, zmluva o pripojení zaniká v celom rozsahu 
okamihom doručenia písomného oznámenia účastníkovi. Účastník ani poskytovateľ v takomto prípade nemajú nárok na náhradu škody spôsobenej zánikom zmluvy o pripojení. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Poskytovateľ oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Poskytovateľa upraviť tak, že k základu 
dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Poskytovateľa. 

Podpisom tohto Dodatku k zmluve o pripojení účastník súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v informačných systémoch ST a poskytované oprávneným osobám v rozsahu, na účel a za 
podmienok uvedených v Časti V. Všeobecných podmienok a v príslušných právnych predpisoch. Ak je podmienkou spracúvania súhlas účastníka, môže účastník tento súhlas kedykolVek odvolať 
doručením písomného oznámenia ST. • súhlasím • nesúhlasím 

• Nesúhlasím so zasielaním propagačných materiálov, ktoré obsahujú informácie o produktoch a službách ST do mojej e-mailovej schránky ani na moju poštovú adresu. 

Miesto: 

Dátum: 

Svidník 

20 4 2011 
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