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Zmluva o Kódobjednávky: í-795515305989
Kód účastníka; í008767100
Kód adresáta: í00876710'|

Kód tlačiva: 841

. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka vznení

Bajkalská 28,817

@,ss zos log, otč, io2orídotň, ič

(d'alejlen -PodniK'P

účnsrruíx - pnÁvrylcxÁ p§qElvFyzl,cq^osoBA - poDNlKATEť

(d'alej len "Účastn ík'')

Sídlo podnikania;
, Chmelinec 141U6,

LNOMOCNENÁ OSOBA

sa lania !istín
Titu l/Meňo/Priežvisko: Materská škola púchov
Adresa zasielania
Spósob fakturácie: Elektronická fak

P-oža{ujem.dgrgčovanie EF PDF do e-mailú @entrum,ski,iesačne oozúčtovacie obdobie;

Go Beneflt bez vlazanosti

9+ÍK lP - AK

kontaktná osoba ; - Čarn ičková t eercíl ogoal zzzza
Adresa doručenia: Chmelinec 14 11t6, O2OO1 PúchovNázov služby: Magio Te!9vizia cez intein*

ldentifikácia Magio GO: 1EASGDJOJY AktiVácia
ram služby: Magio GO Benefit

zriadenia: lnštalácia technikom

Císlo zmluvy:
993040í699

ldentifikácia prístupu: 001 8447580

služby: Biznis OptikNET L Aktivácia
Doba viazanosti v mesiacoch: 24

Kód objednávky:,1-795515305989
v0. 1 6.01 6-202 1 0 621 -1 8:1 6: 1 2
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zMLuvNÝDoKuMENTc;#H?X'JHr§ff;l'^"rosLEDNEJ.TRANE
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čís lo;

(d'alej len ,,Zmluva", ,,Zmluva o balíku'' alebo,,Dohoda'') medzi;

PoDNlK

TABUIKA č. 1 Mesačné

Názov služby; Biznis NET



Balík Biznis
1. - 30. mesiacá -------lceny-Balík Ootie@

PREDMET ZMLUVY
1) predmetom tejto zmluvy o balíku je poskytovanie vybraný_ch elekhonických komunikačných služieb zahrnutých v (ďalej len ,,služby,,) Balíku a dohoda zmluvnýchstrán o Podmienkach Poskytovania SluŽiéb zahrnutých v Ballku. d.;;il Eň;k; p, účástníkom 

"vor""á-tá-rr|iracia 
jednej, dvoóň alebo troch služieb, ktonýmisú Hlasové sluŽbY, SluŽbY Televizie a službv lnternetového prístupu. Ž.ruu" o Ěárir.u 

"" 
pouáiiléÁ ňiluuui po"rytou.ní verejných služíeb vo vztahu klýmS|uŽbám v Balíku, ktoré éŠte neboli Pred u'áu.."ti' tqto zmiuvy o o"rÚ, iŮj"i,e toar"i i* "žniúu;r;6d;;" považuje za Dodatok k Zmluvám vo vzťahu ktým sluŽbám v Balíku, ktoré už boli ziiuaene a oostytóvani pr"d uráu,"ii, i"ito žrli',uv ó o"lifu to"i"i 1."lóojutor,,1. Jednotlivé zmluvy kSlužbám v Ballku súPoČas trvania tejto zmluvy o balíku vzájomn" ŽauiiG, 

" 
iÓ,Íá;řffi;j l-J'Ži,,r,r"..'po._"url" )áriřó-.i"iňř,]n zmlrlv obsiahnutrých v2mluve o balíku, ak sa

;H::H:n1'"ffi".iůťliffiff]§í,tffil.,1".3:,fl*niŤ*Ti""Áj,"§i.tu;o"b;sr"zÉváiáróoo g;iiiu'al"no,.us"ná xióáixorulk,]o stuzi"uu eutt*
2) ZMLUVA o vÝpoŽtČxe: Táto Časť Zmluvy tvori osobitnú zmluvu o výpožičke KZ, ktorr] Učastník a Podnik uzalvárajllv súVi§losti 9o ZmlUVou o balíku, Podniksa zavázuje Prenechať UČastníkovi (ako ÚYPožičiavaterovi) do n".piái.ř,rrÓ'rjiirania koncové zaiáaáňió'riÁéiolrT (d,alej.len ,l<z,,) a ()ěa.tn'k ga zavázuleuŽÍvatl7Zriadneanadohodnut'ý'ueei,rton7mjevyužívanie'služiěo,iiaÁ"l'iaiilJspolu9.doplnxovými;ir;ó;;i 

podlac€nníka. l{Zbudaúóastníkovi doručenékuriérom, PríPadne Povereným pracovnikom P'oonit<u, vllpázie'iá xz ,,,ř;Š ":iřii; srioý-ň"rryiárá.iJiráiái qo" zmluvy oposkytovaní ver.jných služi§b ariadi sa obchodnými Podmienkami na predaja nálom xóncou.l.n,"riáoánira;Jál ren,,ooinbonďpoarúnt,,"l}neomplatí,žena pódnik a.opožičlavalelaRzsa vzťahujtl Všetky PráVa a povinnosti, ktore'sa v tiocrroonycňffifř;;A;řár,"iďňJÉ"o]iiř.;6'o,.;;ií,|:,"ra 
a na účastnlka ako vypožičiav ateťa Kz saVzt'ahujÚ VŠetky práVa a povinnosti, kioré sa v obchodnýcir poori"nx"cn-pre-pieoaj a nájom líZuriuň;j,j ;; nájomcu s.Výnimkou nýcň ustanovenl, kto4ichuplatnenie je vzhíadom na platnú právnu rJprávu 

'.nňďifi;";#li",Jlii,i,]ř Óu;r,'6a.e'ňááii Litv t liiJi,rJu* t"1o zmluvy o výpožičke.Doba trvani' výPoŽiČkY je.neurČitá - najneskór do ukončenia Zmluvy o Balíku, V_ pripade zániku Zmluvy o výpožičke je účastník povinný vrátiť podniku Kz vnepoŠkodenom stave spolu s prtsluŠenŠtvom, alÓ- najneskór 
" 

réňóÍ" rÓJ"i Óá dna zaniru_z"_,!"y-á,ýoóiiek"..Učastník je povinný v prípade straty aleboPoŠkodenia KZ alebo nevrátenia alebo vráteniá poškoóenérro xz 
-; ;ň;6;j Hote po ukončení zňluw'ď iÝpiozltke alebo počas trvania zmtuvy o\^i,požičke,

;:?'r*ii:"Yň'J,,i,,"ť#fiř;;'i:',?:íJi: Y,."r',§,TÉňi;.lňj ňiliňbi6ěl řlip' §'"".,iiijriiil]i,Ji Ě,]Jí]".*' vratóniá xziů weie]ná,v cennitu ateuo
spoločNÉ UsTANovENlA K posKyTovAtttu sl-uáee v nÁmct gaLíKA
1) Podnik Poskytuje ÚČastníkovi sluŽbY zahrnuté v Balíku. vo zvolenom programe v.zmysle Taburky č. 1 a za akciovéceny až od Rozhodného dňa a to až douplynutia 30. mesiaca od Rozhodnéiro dňa, Po uo|ynulí eO. mesácá íúňĚ.Úá-"initoúi portýióóll'e"řk;;;;nubez viazano§ti platnú pre tento Balík podfaPlatného Cenníka, Podnik PoskYtuje Účastníkovi'§lužby v Balíku,"-"x"iořř""nu v zmysté.telto'Zmluvy ia lreopokladu sričasného využívaniaSíužieb narovnakej adrese umiestnenia a zá piedpokladu ptnenia p'oomieň;řddr; 

"j"t.;Žňvy 
počas celej doby viazanosti.2) ZUČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúČtovacieho obdobia je uvedené v tabufke s názvom "Adresát - adresa zasielania_písomných listín,,, Prípadnri zmenu iryaniaztilČtovacieho obdobia Podnik oznami Účasintróvi naimen"; j"aen ;r"rň" řái,i"o.'i.rekvencia fakturácie je jednome§acna.3) ['Častník má nárok na nájom koncového zaliadenia HAG/ oNT podťa nasledovných podmienok;

l, Zariadenie bez WlFl, cena za nájom sa nevyberá,' a) pri vyuŽÍvaní samostatnej Hlasovej sluŽby (VoBB) na metalick€j alebo optick€j technológii
b) pri využívaní samostatnej služby lelevízie na metalickej alebo optickej technológii
c) pri využívaní samostatnej služby lnternet na optickej technológii
d) pri vyuŽÍvaní 2 sluŽieb V kombinácii lnternet a Hlasová služba (VoBB) na metalickej alebo optickej technológií
e) pri využívaní 2 služieb v kombinádi Televízia a Hlasová služba (voBB) na metalickej alebo optickej technológii
f) pri vyuŽÍvaní 2 sluŽieb v kombinácii lnlernet a služba Televízie na optickej technológii
g) pri využívaní 3 služieb v kombinácii lnternet, Televízia a Hlasová stuzoa 1voea; na optickej t6chnológii
ll, zariadenie s W|Fl, 10o% zťavaza nájom koncového zariadenia HAG/ oNT (kombinácia s|užby Televízia a lnternet)a) pri VyuŽÍVaní 2 sluŽieb V kombinácii lnternet a služba Televízie na metalickej alebo optickej technológii
b) pri využívaní 3 služieb v kombinácii lnternet, Televízia a Hlasová služba (voBB) na metalickej alebo optickej technológiilll. Zariadenie s WlFl, cena za nájom 0,49€ (s DPH)
a) pri využívaní samostatnej služby lnternet na metalickej alebo optickej technológii
b) pri VyuŽÍVaní 2 sluŽieb V kombinácii lnternet a Hlasová služba (VoBB) na metalíckej alebo optick€Jtechnológii

:l#i:yn?'rJl?jffiHiiTnxl'JrJu"iJ.ijj",i,1.|'.' wuŽivanl2 sluŽiéhíýkombinácij lnternét á Pevnálínká na metalickej technológii v prípade, ak bola na
4) Na základe tejto zmluvy sa zriaďujú tie s]uŽby, pri ktoných je v Tabuťke č. 1 k položke.,,N ázov služby" Uv€denó ,,Aktivácia,. sTó§ob zríadenia takejto Služby jeuvedený v TabuÍke Č, 1 V Položke "rYP zriaoeáíai. v Óróáoá.ii"oániJ'Šuiúv.iil""irštáláciou,rň;ár;;lň,;adenia služby účaslnlk v sútáoe s pokynmi v

3"X*ť#j"|ť3:",:ifflóJ,ji:Tťflf,:"šr,ťml,:"r"*3:iiřxť11:[",H"Ťtfi: "š,lď[iffiřÉlani*u 
u .*.ánu-"ň;;;; v osobitnlich

SLUŽBY V palíxu
§lužba Biznis NET
1) PoDMlENKY PRE PosKYToVANlE SLUŽBY BlzNls NET

Podnik a ť'Óastník uzatvárajri Vo Vzťahu k tejto sluŽbe zmluvu o poskytovaní Verejných služieb, Predmetom Zmluvy sú nasledovné závázky zmluvných §trán:a) závezok podniku zriadiť pripojenie k sieli podniku v rozsah,u podmienok špeciíikovaných v časti ,,Typ zriadenía" v,Tabytkť. 1 , ak je zriadenietechnickyuskutočniterné v dohodnutom mieste umiestnenia koncovéhá-úil;;;i;:; tov lenbte 3o dni..oáá oná-uzavretia tejto zmluvy, ak sa zmluvné stranyXTi:'.:: ffi"ffiÍl'."J}L§H':TY,!Ť:"Sml;"" i:,;Y.nlÍ;§rrffi|il;ň#'.'""rř[*"i&ái§.',,uo"ni" "lá,řlJóňňíJr<!,,ušřuioeniterno, útó
b) V prípade' ak sa Zmluvné, strany v tejto Zmluve alebo V osobitnom dokumente Uzavretom V súvi§lo'ti s touto zmluvou dohodli na poskytnutí koncovéhozariadenia (d'alej len,,XZ'; úeaŠtniroili do ieho.užívaniu uo ióir* přJoĚ"ina;ru 

"l"oo 
o"rpr"intíá'uzřJ',",;", podnik je povinný óoskýtnúť t]JčastníkoviprísluŠné KZ za dohodnutých podmienok, Áx oojoe x zániku tejto ŽÁirřiiá"Óo,r P."zrá.ii'.i "á*áprtoienia 

k sieti V zmysle bodu 1 , dójde zároveň
;'"§"'ij5:ii§j;,,;mluvnÝcň 

strán týkajúcejÉá pá"řvi",iti"'átiii"ŠÍ,,,'ni,li,a tj,častnlk j" 

' 
áň;ó"ili povinny bezodkladne vrátlť podniku Kz, ak

Kód objednávky: 1 -79551 5305989
V0. í 6.01 6-2021 0621 -1 8:1 6:.1 2
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Citlivé



V Bratislave, dňa 05.0B.202.1

Sr&ailralsffi 8.s. v zastúpení
s| ffiflímĚl{Eff{lPuá 2t 3

ťI,\-/
IvíATERstGŠrom

CHMILINEC 14ll/6 o
r i n n 02ft n0 J,, "T,ffi &t 6 ňí

Materská škola púchov

Kód objednávky: 1_7955.1 5305989
V0.'l 6.01 6-2021 0 621 -18:16:.1 2
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§lovak T*íekom, a,s,
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