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k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kódobjednávky: í-,t32806749691
Kód účastníka: 2438459800
Kód adresáta: 2438459802

Kód tlačiva; 405

uzavretýPodlazákonaČ,35112011Z,z,oelekhonickýchkomunikáciáchvznení 
neskoršíchpredpisov(ďalejlen,,Dodatok,,)

PoDNlK

PnÁvHlcxn osogA/ryzcKA osoBA _ PoDNIKATEI

(d'alej len "Účastník'')

slM KARTA A KoNcoVÉ zARlADENlE
Mobilný Hlas SlM karta á
lMEl Samsung Gqtaxy,lmUl

8942102380004411r16
_Uglibý Hlas Tel. č. 091 1733980

TABUIKA č. í

ry.
Dodatok

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská rr,rf
Kód predajcu:

Zastúpený;
(d'alej len

Rozpočtová organizácia Lukus, ruamestffi

MOCNENÁ OSOBA

zaLsielania listín
Titu l/Meno/Priezvisko: Rozpočtová orqanizácia LU 1(tl.§
Adresa zasielania Námestie renublik
Spósob fakturácie;
Císlo SMS notiíikácie;
zúčtovacie obdobie:

Kontaktná osoba; Tomáš Belko Teleíón; 0905364681
Adresa doručenia: : Námestie republiky 2095/5, 98401 Lučenec

Hlas DOBA VIAZANOSTI:24 mesiacov

ie v telef. zoznamei Žiadam o

Súčet všetkých ztiav-o stanOáffi
120,00 EUR ----- leOnorázovo

Neakclova mabobchodná cena za kzDátové

Akciovákúpnacenaz@

Kódobjednávky: 1-í32806749691
V0.16,016-201 8061 3-,1 5:31:30
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Cena s DPHPlatnost'ceny
Základ zmluvnej pokuty - počiatočná suma,
ktorá bude klesať

upravuje v rozsahu a spósobom uvedeným V tomto Dodatku. ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
1) PREDN/ET DoDATKU:

resp. k inej SlM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzat'(ďalej len ''SlN/ karta'').

na predajných miestach Podniku.

Podla Predchádzajúcej vety, predstavuje zravu poskytnutú Podnikom Účastnikovi z dóvodu doby viazanosti áohodnutej v zmysle tohto Dodatku.

oznámi Účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred, Frekvencia fakturácie je jednomesačná,

riadne a vČas uhrádzať cenu za poskytované Služby (d'alej |en ,,závázok viazanosti"), Porušením záváiku viazanosti preto je: 
'

a) ukonČenie vYuŽÍvania SluŽieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dósledku ukončenia Zmluvy pred up|ynutím doby viazanosti;

komunikácii pred up|ynutím doby viazanosti;

(d'a|ej len "porušenie závázku viazanosti").

podl'a tejto Zmluvy:

VYÚČtovaná suma zmluvnej Pokuty = (Zák|ad zmluVnej pokuty/ceIkový počet dní doby viazanosti) x počet dni zostávajúcich do konca doby viazanosti

nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradenej zmIuvnej pokuty.

UČastník uŽ Podal Žalobu na RS, pretože po zaČatí rozhodcovského konania nemožno v te] istej veci konat'a rozhodovat'na všeobecnom súde,
ÚČastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej do|ožky neprijima,

aktuálneho cenníka.

7) PLATNoSŤ, ÚČtnrosŤ DoDATKU A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY:_Tento Dodatok nadobúda p|atnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zm|uvnými stranami, Doba Viazanosti uvedená V

tieto dóvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy,

moŽno nájst'na www.te|ekom.sk alebo inej internetove] skánke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí,

Na položky označené * sa neuplatňuje DPH

Kódobjednávky:,1.132806749691
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VŽiline, dňa 0B.08,20,18 |.sllL!ťby q
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Firma / meno priezvisko zákazníka ' : l' ..

J: 3, Rozpočtová organizácia LUKUS :
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08.08.20,184597908 Dátum vystavenia:

1 06 MTE,SA.J530F,1

ODBERATEl-:

Tomáš,Belko
Námestie republiky

98401 Lučenec

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
B17 62 Brattslava

35763469
2020273893
SK2020273893

1124078§1

SAMSUNG J5 2017 BLACK

ffi 1z1 prijal

Daný protokol slúži ako záručný list pre uplatnenie reklamácie
trprrÉa,3e aň.p,lias ťOhj, pc§ň:íťEr,,rrlia slgšie& /pršťry§ Ht1'Ú*l'ť" H rfisfiáílŤ zaksz§ika r registráril §tFH t.k regi*{rÉ*ii za

pii5,iiťe,ť* §trPÉruáe,rie r*gis,lrÉei* §FHl zii,*szníh.ie pc,r,illrrj ť lÉlťsťř ar, 5 Úni nrrlÉnrrť prirj*/e*ř* llŤ op* gl*§g;rué*oie

s"_:*.:*ťi:::::f:j,:ŤťTi,j:::i,:j,_1::1:-,:11.:ť:Y::_',Ť::: :,.-j::T:::r:"-.:::1ř55Ú6 
ťPrined*

DODAVATEI-:

por, lkód tovaru Názov Množ. SN
3574630945300B5


