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Dodatok k Zmluve o poskytovaní 
verejných služieb
uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom 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 "Podnik") a 
Účastníkom (ďalej len "Dodatok").

Žiadateľ vyplní tlačeným písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu (pokiaľ nie sú údaje predvyplnené). 
* - povinný údaj, prosím, nezabudnite vyplniť
** - údaj odporúčaný pre vyplnenie z dôvodu správneho kontaktovania v budúcnosti______________________________________

Účastník
Priezvisko, meno, t itu l (alebo obchodné meno): Nezábudka, n.o.

Typ: Právn. osoba alebo podnikateľ

IČO: 42000041 IČ DPH:

Zapísaný v Obchodnom registri: Oddiel: Vložka číslo:

Ulica: Záhradnícka Obec: Fiľakovo PSČ: 98601 Dodacia pošta: Fiľakovo

Súpisné číslo: Orientačné číslo: 2 Poschodie: Miestnosť č.:

**Kontaktný telefón: — **Fax: **E-maiľ.

Štatutárny orgán
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Nezábudka, n.o. - Číslo OP: "Kontaktný telefón: —

Ulica: Obec: PSČ: **Mobil: —

Adresa umiestnenia koncového bodu siete služby zriaďovanej na základe tohto Dodatku
Popis: Nezábudka, n.o.

Ulica: Záhradnícka Obec: Fiľakovo PSČ: 98601 Dodacia pošta: Fiľakovo

Súpisné číslo: Orientačné číslo: 2 Poschodie: Miestnosť č.:

Osoba oprávnená na prevzatie: Nezábudka, n.o. - Číslo OP:

"Kontaktný telefón: — **Mobil: —

Adresát - adresa zasielania písomných listín
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Nezábudka, n.o. -

IČO: 42000041 IČ DPH: Číslo OP:

Ulica: Záhradnícka Obec: Fiľakovo PSČ: 98601 Dodacia pošta: Fiľakovo

Súpisné číslo: Orientačné číslo: 2 Poschodie: Miestnosť č.:

3redmet Dodatku
Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorou sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb s číslom uvedeným v časti "Informácie o zmluve" mení a upravuje 
v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti 
bez zmeny.

Zúčtovacie obdobie a frekvencia fakturácie___________ __________________________________________________________________
Zúčtovacie obdobie je  jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Prípadnú zmenu trvania 
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred, 
frekvencia fakturácie jednomesačná

Doručovanie faktúr
Elektronická faktúra vo formáte (EF PDF)sprístupnená na Internetovej stránke Podniku________________________________________
Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu: m .velika@ nezabudka-fi.sk
Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme podľa platných Všeobecných podmienok a Cenníka a 
zároveň súhlas s poskytovaním Elektronickej faktúry sprístupnením na Internetovej stránke Podniku.
Účastník berie na vedomie, že Elektronická faktúra bude s jeho súhlasom doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvorenie nebude 
chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si je  vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na 
elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom 
neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF. *** Odpis EF PDF bude spoplatnený v zmysle Cenníka.

VRI - Vysokorýchlostný internet

Zrušenie VRI na TP

VRI - DSL Prístup bez zriaď. poplatku Činnosť: Zrušenie zákazníkom

Telefónne číslo: 0474379099
Parametre produktu: DSL Identifikáto r 0007117680

Typ modemu - VRI Samoinštalačný balíček/kuriér
Zmena DSL upstreamu/downstreamu nie
Rýchlosť VRI 5120 kbps

Magio in ternet - Jar 2011 VSE/SOHO Zľava na 30 mes. - viazanosť 24 mes. Činnosť: Zrušenie zákazníkom
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Paramejtre produktu: Login veliklzc52@ dsl
-  - Q Program Magio Internet Turbo 1

VRI - DSL Internet Činnosť: Zrušenie zákazníkom

Parametre produktu: Service Instance ID
Prihlasovacie údaje - Užívateľské meno 
Prihlasovacie údaje - Heslo
Blokovanie služby VRI 
Samoinštalácia 
VRI program

BP2011IACCSS0002320014

Odblokované
áno
Magio internet Turbo1-5120kbps

Informáciu o termíne návšteve technika poslať na:

Ak bola služba Vysokorýchlostný internet objednaná telefonicky zmenou z DSL internetu, tak je  zriadená ako blokovaná. Prihlasovacie meno a heslo je  možné 
začať používať po desiatich dňoch po prijatí telefonickej objednávky. Služba bude odblokovaná automaticky v  desiaty deň od jej prijatia a účtovaná odo dňa jej 
odblokovania. O odblokovanie služby Vysokorýchlostný internet nie je  možné požiadať skôr.

Miesto: Miesto: : ;': >;«: 1S  ! ' : í; í: Kód obchodného miesta: TS286

Dátum: Nezábudka, n.o. Dátum akceptácie návrhu: Meno predajcu: ORAMON, s.r.o.
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. 2 r t § Ppodpis (a pečiatka) Účastníka
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutárneho
orgánu)

Meno pracovníka: Dátum prevzatia: 3.6.2013

podpis a pečiatka Podniku/zástupcu Podniku
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