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Zmluva o pripojení 	 · · ~ · ·Com
uzatvorená podľa § 43 zákona Č. 610/2003 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v znenI neskorších predpisov medzi 

Clslozmlwy 

Poskytovaterom: Slovak Telekom, a. s., KaradfIeOVa 10, 82513 Bratislava, ICO: 35783469, Iť: DPH: 51<2020273893, zaplsaným v Obchodnom registli vedenom 

pri Okresnom súde Bratislava l, oddiel: Sa, vlofka čfalo: 2081/8 (ďalej len . S1"), v ~penr • účastnlkom. 


ž·datľla I č I léčsstl, resp. krIŽe "llYpln tla enym ,plsmom iba svet -ikom vyznačlrpožadovanú vol'bu. 

Účaatnik (uvedte sldlo alebo trvalé bydlisko) 

" 


Obchodné meno (alebo priezvisko, meno, titul): Úrad priemyselného vlastníctva SR 

~ právnická osoba 	 O fyzická osoba - podnikateľ O fyzická osoba 

ICO: 30810787 	 I IC DPH I I Rodné číslo: 
Zapisaný v Obchodnom registri: 	 I Oddiel: _____ JVložka člslcJ: . 

Ulica: Jána Švermu 	 I Súpisné člslo: Orientačné člslo : 43 

Obec: Banská Bystrica 	 I psC: 97404 Dodacia ~ta : Banská Bystrica 4 

Kontaktný telefón: 048/4300131 I Fax: 0484132563 	 E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk 

Statutjmy org6n (vyplt'la len právnická osoba) 

Priezvisko, meno, titul: Kyllánová Darina, Ing. I Císlo OP: IKontaktný telefón: 
-

~ 	 JObec: psC: 

Súpisné člslo: 	 I Orientačn~_~lslo: -
Splnomocnená oaoba alebo zákonný zá8tupca 

Priezvisko, meno, titul: 	 I Císlo OP: I Kontaktný telefón: 

Ulica: ISúpisné člslo: IOrientačné člslo: I Obec: 	 IpsC 

Predmet zmluvy 

Zmluvou o pripojení sa ST zavazuje zriadiť úť:astnlkovi verejnú elektronickú komunikačnú službu MPLS VPN v rozsahu, za podmienok a v ť:ase akceptovaného 

návrhu predloženého na tlačive Specifikácia a úť:astnlk sa zaviizuje platiť cenu za zriadenie a použivanie slUŽby MPLS VPN podľa Tarify na poskytovanie verejnej 

elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN (dalej len.Tarifa Sr), ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 


Doba trvania zmluvy I ~ neurčitá 	 ID určitá do: 

Osobitné ustanovenia 
~-

1. 	 Táto Zmluva o pripojeni sa riadi platnými Všeobecnými podmienkami spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej 


služby MPLS VPN (dalej len .Všeobecné podmienky"). 

2. 	 Neoddeliteľnou súť:asťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky a formulár Specifikácie. 
3. 	 Úť:astnlk svojim podpisom vyjadruje súhlas so Všeobecnými podmienkami a zavazuje sa ich dodržiavať. 
4. 	 Úť:astnlk svojim podpisom zárovet'l potvrdzuje prevzatie Všeobecných podmienok a Tarify ST. 
5. 	 Cena za zriadenie a poskytovanie služby, pripadne zľavy z ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v tejto Zmluve o pripojeni , v prllohe Specifikácia.6. 	 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. 
7. 	 V pripade, že poť:as doby viazanosti dôjde k zániku Zmluvy o pripojeni alebo jej ť:asti (prlslušného pripojenia) z dôvodov na strane úť:astnlka , úť:astnik sa 

zavazuje zaplatiť ST zmluvnú pokutu za porušenie závazku dodržať dobu viazanosti. Ak v Specifikácii príslušného pripojenia služby MPLS VPN nie je dohodnuté 
inak, zmluvná pokuta sa vypočíta ako n-násobok mesačnej ceny za poskytovanie prlslušného pripojenia, pričom za každý celý mesiac spoplatt'lovaného 
využivania služby MPLS VPN sa výška zmluvnej pokuty znižuje o percentuálnu hodnotu definovanú v Specifikácii prlslušného pripojenia služby MPLS VPN, 
ktorá tvorí neoddelitel'nú súť:asť Zmluvy o pripojeni. 
Cena za zriadenie a cena za poskytovanie prislušného pripojenia služby MPLS VPN a náSObok ceny za poskytovanie prlslušného pripojenia služby MPLS VPN 
pre výpočet zmluvnej pokuty sú uvedené v Specifikácii prlslušného pripojenia, ktorá tvori neoddeliternú súť:asť tejto Zmluvy. 

8. 	 Ak úť:astník odstúpi od svojho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o pripojeni, resp. odmietne prevziať službu podra tejto zmluvy, zaviizuje sa zaplatiť poskytovateľovi 
náklady spojené so zriadovanlm Služby na zaklade predloženej faktúry. 

9. 	 Zmeny v Zmluve je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

Podpisomte]ío Zmluvy o pripojeni úť:astník súhlasi, aby údaje o jeho osobe bolí spracúvané v informačných systémOCh SYiľPôskyto,,~;né oprávneným osobám v 
rozsahu, na účel a za podmienok uvedených v Casti V. Všeobecných podmienok a v príslušných právnych predpisoch. Ak je podmienkou spracúvania súhlas 
úť:astnlka, môže úť:astnlk tento súhlas kedykol'vek odvolať doručen Im písomného oznámenia ST. O súhlasim Onesúhlaslm 
Prilohy (vyplni pracovnik ST) tvoria neocIdeIitel'nú I~ Zmluvy oplipojenl: 

O ~ kópia výpisu zo bmostenského
O Osvedčená kópia výpisu z Obchodného registra 	 O O&vecIčené splnomocnenie

registra 

O O&vedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie IBI Spec;ftkáeia A 	 O 

Miesto: Banska Bystrica 	 ST kód predajcu:Miesto: ~t:(/:t rt"OYCI-	 Is IMlo [617 
-
Datum: 	 Dátum akceptácie návrhu: I Dátum prevzatia návrhu zmluvy: 

-
Meno pracovnlka: 11f7j~A-IYJM Meno pracovníka 

--
1 Tel. člsloI~ r. ~ 

I ~ ~ 
~ . 

1, ~PI$\"PIICIIIIIk4~ov~t.MI!-'~J~Q~~ytovateI'a podpis a pečiatka pnKJIljCUlzastUpcU poskytovalefa I
(resp. sPlnomocn± osoby alebo štatutárneho organu) 

.~ 	 ) 

MPLSVPN ZP 01062010 l 



-----

I 

~ 

Špecifikácia (prístup FBA-adsl) · · ~ · ·Com· 

MPLS K zmluve člslo 

I Kód utastnlka Kód adresát] 

Pristup FBA-Idsl: I8l zriadenie O prelotenie O premiestnenIe O zmeni plrametrov o Iné zmenl(1) Iháby MPLS VPN J 
O expresné zriadenie - do 5 pracovných dni O expresné zriidenie - do 10 pracovných dni 


iadatar vyplni tlačeným plamom Iba svetlé ČIsti real'- kritikom vyznač I pobdovanú vol'bu. Na kaidý prlstup je potrebné vy~nlf osobitnú Ai>8ciflkAclu. 


NIIzov virtuAl",) .tete 1UPV I I8l nová sieť .1 O rozAIrenie existujúcej siete __ 


Obchodné meno (alebo priezvisko. meno. titul): Úrad priemyselného vllstnlctvl SR 


I\;V (alepo roane C'SIO): 30111Ul11f 

IIC DPH: IBankové spojenie: 

Ulica: Jéna ~vermu lSúpisné člslo: 1Orientačné člslo:43 lObec: Banské Bystrtea - - - Tpst 97404 

Kontaktný telef6n: 0484300131 lFax: 0484132563 lE-mail: Infocentrum@lndprop.gov.sk 

ll!! älltutAmy org6n (vypiňa len PréVnICká 01Oba) [] SplnomocnanA osoba .lebo äkonntältupce 

Priezvisko. meno. Utul: KyllAnovA Darina, Ing. Clslo OP: IKontaktný telef6n: 

Ulica: Obec: 


Adre..t - .d_ na zasielanie pleomnoell. vyúttovlnll upomienok ~I .. lenv PrfPIIda, ak je IM Iko adre&I účastnlkl, raap. účastnlk využlva P. O. BOX) 


Obchodné meno (alebo priezvisko, meno, titul): 


ICO (alebo čislo OP): I Bankové spojenie: 

Ulica: I Súpisné čislo: I Orientačné čislo : IpsC:l °bec: 

P. O. BOX: lDodacia poA18: I Nákladové stredisko: 


oaoba poveren6 prebratlm ocIOvzd6vlcleho plOtokolu IPriezvisko, meno, titul: Kováč Peter, Ing. tel.: 0905892271 


OmKenle ulltujúclllo prlltupu FBA...... KomunlWný profil A (100 % Best effort) 

---r-----------+-- ---r-

O 2 048 / 384 kbiVs O 2 560 / 384 kbiVs O 3 072 / 384 kbiVs O 3 584 / 384 kbiVs 


PrenosovA rjchloef prIllupu FaA....1 
 I8l 2048/512 kbitls 02560/512 kblVs 03072/512 kbiVs 03584/512 kbiVs 
(downatlNmlupatralm) 


06144/384 kbitls 06144/512 kbiVs O 12288/512 kbiVs 


Doménové meno @ .sk (bude tvoriť časf prihlasovacIch údajov, nesúvlsi s doménami registrovanými u správcu •.sk" domény) 

O lP adresný rozsah LAN: 

Maska: 
IPad.....cla 
Oefau~ gateway: 

o iné požiadavky (napr. na routing LAN-u): 


181 koncové zarildenie v správe poskytovatela služby s rozhranlm Ethernet! Fast Ethernet 

I - I8l štandardné koncové zariadenie 


Koncoyt bod slulby I -O individuálna požiadavka, špecifikáCia koncového zariadenia: 

O splltter - O koncové zariadenie a jeho správu zaobstará zákaznik na vlastné náklady 

, - O koncové zariadenie je predmetom inej zmluvy uzavretej medzi ÚČ8stnikom a poskytovaterom služby 

SLA'" IO áno SLA-Id IDohodnutá cena: E bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu 


NET ReportIng'" I O áno typ vyber zo zoznamu Sada raportov ,I Dohodnutá cena: E bez DPH (mesačne) vyber zo zoznamu 


Proaktfvny monitoring'" lo' áno Kontakt: Meno Tel. E·mail ---T~;;;Utá cena: E bez DPH (me~) vyber zo zo~namu 

Obchodné meno (alebo priezvisko, meno, titul): Úrad priemyselného vllBtnlctva SR 

Ulica: JAna ävermu IObec: Banské BystriCI j PSC: 97405 


Orientačné čislo: 43 JSúpisné člslo: IPoschodie: IMiestnosť (byt) č.: 


Pripojené koncové zariadenie - druh: 


Zodpovedná osobe na mieste odovzdania slulby, ktorá poskytne potrebnú súčinnosf pri zriaďovani služby 1 Priezvisko, meno, titul: Kováč Peter. Ing. tel.: 0905892271 


Pobdovlný dAtum Zriadenia prtatupu Iod: 12.12.2011 (požadovaný dátum zriadenia nie je záväzkom pra ST, a. s.) 


Doba poallytnutill prietupu 118l neurtilá lO urtitá do: 


VlaunOlf I O 12 mesiacov I8l 24 mesiacov O 36 mesiacov O iná mesiacov 


DoIIodnutA celili DI ll!! zriadenie - [] prelo!enle - O premIeItntnle - [] _u pa__ je 11 Ebez DPH Uednorazovo) 


DoIIodnutA c_DI poÄytovlnle slulby )1 132,88 E bez DPH (mesačne) 


Zmluvné pokuta zl poruienll zAvlzku dOby vllzllnoatI je 185,97 E baz DPH Oednorazovo) 




-- -

· · ~E · ·Com· 

Špecifikácia (prístup PBA-adsl) MPLS K zmluve tislo 

IKód účaSlnlka Kód adresáta l 
o ISDN back-up, člslo: 

Požadovaný dátum Zliadenla lOd: (požadovaný dátum Zliadenia nie je záväzkom pre ST, a. s.)2 ---Doba poskytnutia 10 neurtitá O urtitá do: 

Viazanosť mesiacovZAIo!n6 rtetenle I 

lv prtpllde výpadku spojenia) Dohodnutá cena za O zriadenie - O preloženie - O zmenu parametrov - O zmenu rýchlos1l je (bez DPH Oednorazovo)
I 

Dohodnutá cena za poskytovanie záloŽ1lého rie~enla je (bez DPH (mesačne) 

Zmluvná pokuta za poru~nle záväzku doby viazanosti je stenovená násobok mesačnej ceny za poskytovanie zálohy FBA-adsl 
ako prístUI!U 

Za každý mesiac využlvanla služby sa výtI(a zmluvnej pokuty znižuje o percent 

Ak vnút0m6 vedenie v OIIjeIdIe je 181 Učastnik zabezpeči súhlas s využit1m vnútomého telekomunikačného vedenia u vlastníka, resp. správcu vnúlomých rozvodov. V pripade 
I vybudova..: nesúhlasu vlastnika, resp. správcu vnútomých rozvodov, sa postupuje ako keby,vedenle nebolo vybudované. 

O Učastník požaduje vnútomé vedeníe v objekte vybudovar ako súčasf Zliadovaného telekomunikačného okruhu a zabezpečí súhlas vlastníka, 
Ak vnút0m6 vedenie v objekta resp. správcu nehnutelnosti, s In~teláciou v objekte a technickú dokumentáciu exlstulúclch vnútomých rozvodov. 
nie je vybudova..: O Účastnik zabezpeči vybudovanie vnútomého vedenia podla požJadaviek ST. 

O El8IdronIcki ..kill.. XML IO zriadenie - pridelenie nového hesla O zmena - pridelenie nového hesla prístupový kód (login): '" 

O El8IdronIcki ..kill.. PDF apr1a1upnen6 na _.'-.ak'" E-mail adresa na doručovanie notilikáclecn: 

O ZruAeni. eIekIrOnIdCeí fIIIdÚrY PDF ~ na _.t-c:om.ak O Zmena e-mailovej adresy (nová e-mail adresa): 

O dorvtovanle aj na HMlI ailfwuC'l 
 E-mail adresa na doručovanie EF PDF: O ZMenie doručovril eIeIdronIckIIlaIdúry e-mailom O Zmena e-mallov~adre~nová e-mail adresaJ; 

c...n. ....... 

Úe..CnIk UVad'It trv."1IVdIIIb aIIIIO aIdId) 


Priezvisko, meno, titul alebo obchodné mano: Úrad priemyselného vllstnrctva SR 


Ulica: Jina ävennu Súpisné člslo : Orientačné člslo: 43 _LObec: Banski Bystrica IPSČ : 97404 

V pripade právnickej osoby: IČO: 30810787 IČ DPH: JV prlpade fyzickej osoby: Rodné čislo: 

Kontaktný telefón. Olfi ft) 001:11 I Fex: 0484132563 

O nijomca nehnuternostl, resp_vnútorných rozvodov [ 181 vlastnik nehnuternosU, resp_ vnútorných rozvodov l DI",: 

Účastnik čestne vyhlasuje, že je vlastnikom nehnuternosti, resp. vnútomých rozvodov, na ktorých má byť podra Zmluvy o pripojení vybudované prlpojné telekomunikačné vedeníe a 
umiestnený koncový bod VTS, alebo že má k predmetnej nehnuternosti, resp. vnútomých rozvodov užívacie právo z nájomného alebo íného právneho vzťahu a má súhlas vlastníka 
nehnulernosti, resp. vnútorných rozvodov na vybudovanie pripojného telekomunikačného vedenia a umiestnenie koncového bodu VTS. Ak účastník uviedol v tomto vyhláseni neprevdivé údaje 
a v súvislosti s tým vznikne poskytovaterovl ~koda alebo dodatočné náklady, zavAzuje sa mu túto ~kodu alebo dodatočné náklady uhrediť. 

VYhI6aenIe VIMtnIka ......................... VIIIIIIomfDII .......... bDnJ ma byl' IIIII~u.-t IIad IIIdIIY ,. 

,--

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno) vlastnika nehnuternosti, resp. vlastnika vnútorných rozvodov: Úrad priemyselného vlastnlctva SR 

ICO: 30810787 [ IČDPH: l ČlsloOP: 
Ulica: Jána ävennu IObec: Banski BystriCI JPSČ: 97404 

Orientačné člslo: 43 I Súpisné člslo: Kontaktný telefón: 0484300131 

Súhlasim s využitím exlstujúcích telekomunikačných rozvodov, ako aj s vybudovanim prlpojného telekomunikačného vedenia v priestoroch, 
 Miesto a dátum: Ban.U Bystrtc:a,

v ktorých má byť služba zriadená. Súčasne súhlasím, aby ST v budove (prlp. na pozemku k nej palIiacemu) vykonal nevyhnutné úpravy na 

zriadenie Služby a umiestnil tu nevyhnutné telekomunikačné zariadenia. SVOjím pOdpisom potvrdzujem, že vyplnené údaje sú správne. 

V~~!ích pripadoch vyhotovi ST náčrt uloženia vedenia, ktorý je z~emca l'QIIimý dar potvrdiť majiterovi nehnutelnos1l. ~pjs_apečiatka vlastník!! nehnuternosti 

Ota.tnlk vyhlasuje, le je opnlvnený ullvar prl..tory, v ktorých mi byt' umiestnený koncový bod slulby_ 


Slul0Dn6 z6znamy ST 

. 
PrIlohy (vyplni pracovnlk ST) tVOI1II ~IÚČIIIIt 1lIIIO ~: ,I 

O Osvedčená kópia výpilu z 0bC:h0dnMI0 ragiIInI O 0aVeCIeen6 kópia ŽlVnOeIenIIIMIO IiIa.I O Qsved6ené plni moc: 
O Osvedčeni kópia Iného opn\vnenia ,. podnbnie CJ~""" O .Položka .Iná zmena obsahUje zmeny, ktoré Ole su uvedené v Tarife (napr. zmena doby VIazanosti, atd,). Táto zmena nie Je spoplatňovaná . 

(2) Poskytovanie dohodnutej úrovne služby (SLA), v prlpade požíadavky účastnika o SLA po nadobudnuti platnosti Zmluvy o pripojeni, je možné len formou uzatvorenia plsomného dodatku 

k Zmluve o pripojení. 

'" NET Reporting je možné zriadiť len v prlpade, že má účastník koncové zariadenie v spnáve ST. V pripade Zliedenia doplnkovej služby NET Reporting súčasne so službou MPLS VPN bude 

doplnková služba aktivovaná spravidla do 15 prac. dni od prevzatia Odovzdávacieho protokolu Služby. V prlpade dodatočného zriadenia doplnkovej služby NET Reporting bude táto doplnková 

služba aktivovaná spravidla do 15 prac. dni odo dňa podpisu/akceptácie $pecifikáCIe zo strany poskytovatera. O aktivácII služby bude účastnik informovaný. 

('l Proaktívny monitoring je možné poskytnúť len za podmienky, že koncové zariadenie je v správe ST. V pripade zriadenia doplnkovej služby Proaktlvny monitoring súčasne so službou MPLS 

VPN, bude doplnková služba ektivovaná sprevidla do 10 prac. dni od prevzatia Odovzdávacieho protOkolu služby. V prlpade dodatočného zriadenia doplnkovej služby proaklivny monítoring, 

bude táto doplnková služba aktivovaná spravidla do 10 prac. dni odo dňa podpisu/akceptácie $peclfikácie zo strany poskytovatela. O aktivácii slUŽby bude účastnik informovaný. 

"'Vyplňuje sa len v prlpade služby Elektronická faktúra XML, ak zákaznik už má pridelený login a chce ho využívať aj pre dal!ie služby. 

(o) Elektronická faktúra bude so súhlasom účaStníka doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvoreníe nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajOIlI. 

Účastnik podpisom tejto Zmluvy o pripojení alalebo $pecifíkácle k nej prináležiacej potvrdzuje. že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na nim 

určenú e-mailovú adresu pred prístupom tratich os6b. ST nezodpovedá za !kody spôsobené účastnikovi spôsobené prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo 

formáte PDF. cn YfflW. iS.sk 

Miesto: Banská Bystrica ST kód predajcu: 

Dátum: 

J 

Te" člsIo: 


• 
• I 

po IS a l2l@Iatka účaStnika 
(reSl> -spln<>_""Mt_:>bI<.alebo h organu) podpla 8 peClatka predejculaatupc:u poekyIov8l8r. 

7 

http:t-c:om.ak


---

Zmluva o pripojení 	 ~ --Cam- - 
uzatvorená podľa zákona č.61 0/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách 
medzi 

Clslo zmllNV 

Kód účastnika I 

poekytOYllllll'om Slovak TelekOm. a. s .• Karad!lčova 101 825 13 Bratislava. leO: 35 763 469. Ie DPH: SK202027389. zapisaným v obchodnom registri 
vedenom pri okresnom súde BratIslava I. oddiel: Sa. vIofka čtslo: 208118 (ďalej len .sn a 6e.tn1kom 

1.iadater vyplní tlačeným plsmom Iba svetlé čuti, resp. križlkom vyznačI požadovanú vorbu. . 
Otaatnlk (uvecfte sldlo alebo trvalé bydlisko) 

Obchodné meno (alebo priezvisko, meno, titul): Úrad priemyselného vlastníctva SR 

IČO : 30810787 	 I 'ČDPH: Rodné číslo: 

Zapisaný v obchodnom registri: lOddiel : 	 I Vložka čislo: 

Ulica: Jána Svermu 	 I Orientačné číslo: 43 Súpisné čislo: 

Obec: Banská Bystrica 	 IPSČ : 97404 Dodacia pošta: Banská Bystrica 4 

Kontaktný telefón: 0484300131 I Fax: 	 E-mail : infocentrum@indprop.gov.sk 

ätatubllmy orgén (vyplňa len prévnick6 osoba) 

Priezvisko, meno, titul: Kyliánová Darina, Ing. IČisloOP: 	 Kontaktný telefón: -
Ulica: 	 I Obec: PSČ: 

.:'Splnomocnené osoba alebo Ukonný zéstupca 	 ',~ 

Priezvisko, meno, titul: 	 I Číslo OP: Kontaktný telefón: 

Ulica: IObec: pst: 


Predmet zmluvy 

Zmluvou o pripojení sa ST zaväzuje účastnikovi zriadiľ a poskytovať službu Virtual VoiceNet, a to v rozsahu, za podmienok a v obdobi akceptovaného návrhu predloženého 
na tlačive ,$pecifikácia lokality účtov a doplnkových služieb' a účastnik sa zaväzuje platiť poplatok za zriadenie a poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Virtual 
VoicBNe\. 

Osobitné ustanovenia 

1. 	 Táto Zmluva o pripojeni sa riadi podra platných V~eobecných podmienok Slovak Telekomu, a.s., na poskytovaníe elektronickej komunikačnej slUŽby Virtual VoiceNet 

(ďalej len Všeobecné podmienky). 

2. 	 Neoddeliternou súčasľou tejto zmluvy sú V~obecné podmienky a fonnulár $pecffikácia lokality, účtov a doplnkových služíeb. 

3. 	 Poplatky za zriadenie účtu (účtov) a poskytovanie služby budú účtované podra platnej Tarify služby Virtual VoiceNet (ďalej len Tarifa ST). 

4. 	 Prlpadné zravy z ceny sa dohodnú podra osobitných zmluvných podmienok, ktoré v tom prípade Ivoria prílohu tejto Zmluvy 

5 . 	 Účastnik súhlasi so V~eobecnými podmienkami, ktoré sú súčasľou tejto Zmluvy, a s cenami uvedenými v Tarife ST alebo dohodnutými v Osobitných zmluvných 

podmienkach a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

6 . 	 Účastnik súhlasi, aby údaje o jeho osobe (organizécii) boli spracúvané v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v infonnačných systémoch ST 

7. 	 Ak účastnik odstúpi od svojho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o pripojeni, resp. odmietne prevziať službu podra tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť poskytovaterovi náklady 

spojené so zriaďovanim služby na základe predloženej faktúry (neplati počas doby skúwbnej prevádzky). 

8. 	 Ak zanikne Zmluva o pripojeni na poskytovanie jednej z podmienených služieb podra časti II. čl . 1. bodu 6. plsm. d) Všeobecných podmienok spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s., na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Virtual VoiceNet, dllom zániku tejto Zmluvy ST negarantuje funkčnosť služby Virtual VoiceNet a 

nezodpovedá za žiadne škody, ktoré v dôsledku nefunkčnosti služby Virtual VoiceNet účastnikovi vzniknú alebo by vzniknúť mohli. 

9. 	 V prlpade využitia akciovej ponuky podra cenového výmeru č- 3136212011 je tento cenový výmer neoddeliternou súčasľou tejto Dohody. 

VoIIIcl program 	Im lP Partner' DIPWPN 


Im Zlava na 5 vytnných knIjfn. Núov:~NImecIeo C.O.......... RIIIÚIIrD pa ..., 

Zoznam~. na kkri ..m6III upIIIfriIzrev.,aú IMden6 v PItIahe 6.3 T.ry B . 


oo ..~. 

O balík IPP FIX Firma O 1 000 O 5000 O 10000 O 20000 O 30 000 O balík IPP MOBIL Firma 0500 01 000 02 500 05000 07 500 
O za akciovú cenu podra CV č . O za akciovú cenu podra CV č. 

[81 ballky IPP FLAT FIX O ballky IPP semlFLAT MOBIL 
Pre v~tky VVN a BiznisTRUNK účty užívatera, nemožno kombinovať s ballkmi Firma Pre v~etky WN a BiznisTRUNK účty užívatera, len spolu s ballkmi IPP FLAT FIX 
O za akciovú cenu podra CV č . O za akciovú cenu podra CV č . 

-



---

--

-tj baliky IPP Intemé volania Neobmedzene s kolegami 
OFIX O MOBIL O FIX + MOBIL 
Pre väetky VVN a BiznisTRUNK účty užívatera. nemožno kombinovať rozdielne balfky voiani Neobmedzene s kolegami 
O akciová zrava podra cenového výmeru 3136212011" 
• Zvolená mobilná sieť musi byť identická so zvolenou mobilnou sieťou pre účely poskytovania vybranej varianty balíka interných volaní Neobmedzene s kolegami 

Účastnikom zvolená mobilná sieť ST O Orange O 020 

ST a účastník sa dohodli na priznanl (aktivácii) akciovej zravy na volania do zvolenej mobilnej siate vo výške uvedenej v CV 31362/2011 na základe čoho sa Účastník 
zaväzuje využlvať voiacI program WN - lP Partner počas 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o pripojení (d'alej len .doba viazanosti"). 
V prlpade. ak účastnIk poruši svoj záväzok užlvať volacl program WN - lP Partner počas dOby viazanosti a z dOvodov na strane účastnika počas tejto doby zanikne Zmluva o 
pripojení na poskytovanie služby WN ako celok alebo v časti dotýkajúcej sa jednotlivých účtov zaradených do volacieho programu VVN - lP Partner pričom v dOsledku zániku 
Zmluvy o pripojeni zanikne viac ako 30% všetkých hlasových kanálov. ku ktorým sa uplatňovala akciová zrava na volania do zvolenej mobilnej siete k dátumu vzniku 
viazanosti. bude účastnikovi vyúčtovaná zmluvná pokuta za každý zrušený WN účet vo výške uvedenej v tab.č.1. 
Koeficient pre určenie počtu hlasových kanálov na pristup zaradený do WN - lP Partner sa určuje nasledovne: (WN Klasik = 1 hlasový kanál . WN Premium = 1 hlasový 
kanál. WN trunkový kanál = 1 hlasový kanál) 
Tab.č. 1: 

Typ jIrIIIijjjii -..' 
-;~k'r ~~.' 

VVN účet Klasik 10.00 € -_o. ! jednorazovo 

WN účet Premium 10:00 € ! jednorazovo


--;--_.._._-------_._------_.
VVN Trunkovy kanal" 60,OOE' I jednorazovo 


.. pokuta za každý zrušený kanál 


Údaje pre red8kclu telefónneho zoznamu, ZOZMII'IU ... I......... IllfonnKnú alulbu ST 


181 zverejnil' ~ podI'almplamanlllen6ho PIAnU, ktDr9 ~ prIIohu 6.1 k farm....ru IPaCJIIC6CJa 66tDV a dopInIIov9ch alulleb -1pac1lllc6c1a lokality 

1. Údaje o účastnikovi sa na žiadosť účastníka podra vyššie uvedených požiadaviek zverejňujú v Telefónnom zozname, zozname účastnikov na internete a na Infonnačnej 

službe ST. 

2. ST zverejňuje v zoznamoch podra bodu 1. a poskytuje prostrednlctvom informačnej služby najmä: obchodné meno a sldlo právnickej osoby, alebo obchodné meno 

a miesto podnikania podnikatera fyzickej osoby alebo meno. priezvisko. adresu fyzickej osoby a účastnicke číslo na základe údajov poskytnutých účastníkom (príp. iným 

podnikom) a tieto informácie je oprávnený poskytovať tretím osobám aj iným spÔSobom. 

3. za pravdivosť poskytnutých údajov zodpovedá účastnik. 

4. za správnosť údajov zodpovedá ST. za správny údaj sa považuje taký údaj. ktorý bol poskytnutý v súlade s predchádzajúcim bodom. 

5. Text zverejnený k účastnickemu člslu v telefónnom zozname a poskytovaný prostrednlctvom Infonnačnej služby ST navmuje účastnik. ST si vyhradzuje právo upravil' 

účastnikom navmovaný text tak, aby neodporoval právnym predpisom, a aby vyhradávanie účastnikov v telefónnom zozname bolo čo najjednoduchšie. 

6. Účastnik je povinný bezodkladne hlásiť každú zmenu v údajoch zverejňovaných v telefónnych zoznamoch. Každá zmena v zverejnených údajoch bude ST zaevidovaná 

v redakcii telefónneho zoznamu a na Informačnej službe. Ak je to technicky možné (podra terminu ukončenia redakčnej uzávierky) bude táto zmena zohradnená v 

najbližšom vydani telefónneho zoznamu. 

7. Podrobnosti o vydávani telefónnych zoznamov a poskytovani údajov na Informačnej službe upravujú Všeobecné podmienky a Tarifa spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na 

poskytovanie verejnej telefónnej služby. 

6. Účastnik a iný uživater podpisom zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovanIm vyUie uvedených údajov na účely poskytovania verejných elektronických komunikačných 

služieb a na marketingové účely ST. Práva dotknutej osoby sú uvedené v § 20 zák. ~. 426/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v zneni neskoršiCh predpisov. 

Prilohy (vyplni pracovnik Sn tvoria neoddeIItefnú aúčnf Zmluvy o pripojeni: 

O Os~ kópia výpisu z ObChOdn6hD ragIatra o 0aVedI!en6 kópie VjPISI.\ zo !IVnOIIenIk6hO,..,. o 0S0bIIn6 zmluvné podmienky 

O Osvedčené kópia in6ho opr*vnenla l1li POCI/IiUnie o 0SVeCIeen6 eplnomoal8l1le O cenový vjmer Č. 1743012011 

o POtVrdenIe tIIIekomuniklleného opelátore SRO $pedfikácia lokality. Iietov • doplnkových MdIeb.I v o cenový v;mer o prideleni úCatnk:kych teW6nnych člsel ako 
počte krát (potia pof.1u lokalit) SI'äati nim poekytovanej virtuálnej privátnej siete 

Zmluvné strany 88 dohodl. ie v prIpade zmany I8dzby CI.- z Prida'I8j hodnoty ja POIkYIOVaIaf qrivnený ktOrÚkOI'IIek z konečných cien SIUfíeb Poekytovalera upravil' tak, že j' 
k základu ~ (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane z pridanej hOdnOCY aldu6lnu v tal. vzniku da/\ovaj povinnosti PoakytoveW•. 

Miesto: Banská Bystrica Miesto: 'rffrWtI-. ..sT kód predajcu: Is IMl o l6j7~U ~ 
Dátum: Dátum: /j Dátum prijatia návrtlu: I 

Meno pracovni~ttnJ'l// -IttIJIA!' Meno pracovnlka:l 

I 
 I Tei. člalo pracovnikA' 


• 

podpis a Pf'Čiati~častnlka 
(resp. splnomo eneJ osoby alebo Slalutameho orgánu) ~J~ podpisa PeeId<a P<eaIIJCU 



--

-----Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb ~ --Cam- -
VVN ~el810 

Kód úča.tnlka I ~adre.é~ I 
Povinnou súčasťou sspeecífíMcie Je'Rrlloha č. 1 - ImplamentačrJý plán 

NAzov WN .kuplny IIUPV2-20 znakov, malé plsmená bez diakritiky a medzier. Poutiť rovnaký názov WN skupiny pre vSetky lokality jednéhoII (Identlftlcjcl. vlrtuilnej ....., zákaznIka 

O ZriadenIe (POijelJ WN lP účtov a Ich doplnkových funkcionalit podra Prllohy č.1 • Implementačný plén
181 Zriadenia 8 (p«et) BlznlsTRUNK hIaaOVÝth kanélov a ich dopInk. funkcIonalIt podra Prllohy č.1 - Implem. plén 

Žiadam o: 	 O Faktlriclu nikIadOV ,-E za produltlov6 holenie 
O ZrIadenIe eIektrOnIC:kiIh vyúčtowInla .aliI Meno (login) Heslo 
O Zmenu kontaktnej OIOby opr6vnenej ohlasovat' poruchy lIufby
O zmenu adraÁla - adfeu na zasielanie plaomnosli, vyúčlovanl a upomienok 

Ú_tnlk (uvecfte IIdlo alebo trvalé bydlisko) 	 ',..- " 
Obchodné meno (alebo priezvisko. meno. titul): Úrad priemyselného vlastníctva SR 

ICO (alebo rodné čislo): 30810787 IC DPH: ~ Bankové spojenie: 

Ulica: Jána Svermu Orientačné číslo: 43 IObec: Banská Bystrica _ lpSC~97404 
Kontaktný telef6n: 0484300131 Fax: 0484132563 IE-mail: infocentrum@indprop.gov.sk 

-
~ ttatut6my orpn (vypIfIa len právnická 0I0ba) O Splnomocnenll oeo" .Iebo úkonnj úatupca 

- ; 
Priezvisko. meno. titul : Kyliánová Darina. Ing. Císlo OP: IKontaktný telef6n: 

Ulica: Obec IpsC: 

Kontaktn. 080" MI mlMte odovzdania 8IuIby, ktDr6 je .plnomocnenll MI .".".... 8IuIby • prlhlaHvaclch údaJov I 
Priezvisko. meno, titul: Kovéč Peter, Ing. Kontaktný telef6n: 

Priezvisko. meno. titul: Lichý Peter Kontaktný telef6n: 

Kontaktn. 080" oprllvnen. oha.ov.t' poruchy I 
Priezvisko. meno. titul: Kováč Peter, Ing. Kontaktný telefón: 

Priezvisko. meno. titul: Lichý Peter Kontaktný telef6n: 

Adreslll - ad,... MI zalelanle pI8omnoeti, yYlletovanl • upomienok (vyp/ňa 88 len v prlpade, ak je Iná ako adresa účastnika, resp. účastník 
vyuflva P. O. BOX) 

Obchodné meno (alebo priezvisko, meno. titUl): 

ICO (alebo číslo OP): IC DPH: lBankové spojenie: 

Ulica: 
- 

Orientačné čislo: IObec: .J psC: 

P. O. BOX: Dodacia pošta: rNákladové stredisko: 

Doba poakytov.nle 	 Pofadovaný détum zriadenia služby 12.12.2011 
~ neurčitá O určitá. dosluibyVVN 	 ( Požadovaný dátum zriadenia služby nie je záväzkom pre
O bez viazanosti ~ viazanosť 24 mesiacov a vtetlcých jej úetoY 	 ST, a. s.) 

PrI.tup do ..... ST-lP ~ nový
O existujúci 0zna6anie existujúceho prI&tupu: (MP'. BA-BA NMP 23) I 

._~ 

OSymetr. pristup k ST-IP/MPLS
O Asymetr. prístup k ST-IP/MPLS 
O FBA-adsl prístup k ST-IP/MPLS 

Typ prlatup do ..... ST· lP 	 181 VoiceFBA 
O Business Net 
O Business CityNet 
O Business Internet 
O Iná - nešpecifikovaná - dátová služba 

O Zmenený na základe CV č. 

O zrava za 24 mesačnú viazanosť služby WN a všetkých zriadených účtov 
z poplatku uvedeného v platnej Tarife služby Virtual VoiceNet 

Úprava poplatku za aktlv6clu koncoWho bodu .Iulby WN 	 O Zrava za 36 a viac mesačnú viazanosť služby WN na všetkých 
zríadených účtov z poplatku uvedeného v platnej Tarife služby Virtual 
VoiceNet 
~ Dohodnutá jednotková cena vo výške 0.- €I " 	 -

WN S 01102010 
1 

r---



Špecifikácia lokality, účtov a doplnkových služieb ~ --Com- - 
VVN K zmluve etelo 

I Kód uživatera I Kód adresata I 
o Zmenený na základe CV č. 
O zrava za 24 mesačnú viazanosť služby WN a všetkých zriadených účtov 

z poplatku uvedeného v platnej Tarife služby Virtual VoiceNet 
O Zrava za 36 a viac mesačnú viazanosť služby WN a všetkých 


Úprava poplatku zl! zrtIIdenle (WN .:í6ty, BlznleTRUNK zriadených účtov z poplatku uvedeného v platnej Tarife služby Virtual 

skupine) VoiceNet 


c8l Dohodnutá jednotková cena za zriadenie 
pri viazanosti 24 mesiacov pre: 

WN účet vo výške O€ 
BiznisTRUNK skupinu vo výške O€ 

O Upravený na základe CV č . 

c8l Dohodnutá jednotková cena mesačného poplatku 

Úprava ......an6ho poplatku (WN CI6ty, BlznleTRUNK pri viazanosti 24 mesiacov pre: 

ken6ly) WN účet Klasik vo výške € 


WN účet Premium vo výške € 
BiznisTRUNK kanál vo výške 3,22 € .Speclflk6cle iilaloveceJ mno!lny .....,ovenej pra UIIVeWe 

O Zriadiť novú mnoflnu Rozsah: Upreanenlel prefix: Rozsah: Upresnenie! prefix: 
(nepr. Roz"" 100, ~1Jtl545Kx) f. 

c8l Použit' súčasnú mnoflnu: IM84300XU 
O ZruAit' súčasnú množinu: 

Presné verejné tI.e účtov sa det/nujú v P/11ohe d 1 -

Údaje o koncovom bode (~Idcé rOZInnIe na~.MafnIk." aleIl ST'p) 
-

Obchodné meno (alebo priezvisko. meno, titul): Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Ulica: Jána Svermu IObec: Banská Bystrica IpsC: 97404 

Orientačné číslo: 43 ISúpisné čislo : IPoschodie: Miestnosť (byt) č.: 

Zodpovedná osoba v objekte. ktorá poskytne potrebnú súčinnosť pri zriaďovaní prístupu: Kováč Peter, Ing. IKontaktný telefón: 

ČMtné vyhlúenle 6iieetnlkll 

Priezvisko. meno, titul alebo obchodné meno: Úrad priemyselného vlastníctva SR 

Ulica: Jána $vermu Orientačné číslo: 43 Obec: Banská Bystrica !psC: 97404 

V prípade právnickej osoby ICO: 30810787 IC DPH: V pripade fyzickej osoby Rodné číslo : 

Kontaktný telefón: 0484300131 IFax: 0484132563 

. . 0 nájomca nehnuternostl resp. vnútorných rozvodov 1181 vlastnik nehnuternostl resp. vnútorných rozvodov JO Iné: 
-

Učastnik čestne vyhlasuje, te je vlastnikom nehnutefnosti nHlp. vnútorných rozvodov, na ktorých mll byť podra zmluvy o pripojeni vybudované pripojné 
telekomunikačné vedenie a umiestnený koncový bod VTS, alebo nájomca I inll osoba čestne vyhlasuje. te mé k predmetnej nehnuternosti resp. vnútorných 
rozvodov ullvacie prAvo z nlijomného alebo Iného prAvneho vzťahu a mil súhlas vlastnika nehnuternosti resp. vnútorných rozvodov na vybudovanie 
pripojného telekomunikačného vedenia a umiestnenie koncového bodu VTS. Ak účastnlklnéjomcallné osoba uviedol v tomto vyhlésenl nepravdivé údaje a 
v súvislosti s tým vznikne poskytovaterovi Akoda alebo dodatočné nllklady, zaväzuje sa mu túto iikodu alebo dodatočné niklady uhradiť. 

Sluiobné z6znamy ST 

Prflohy (vyplni pracovnIk ST) tvoria neoddelltefnú súeasr tajto $pectftkácle: 

O Osved. kópia výpisu z obch. registra O Osvedtená kópia tivnostenského \iltu O Osvedčené splnomocnenie 


O Osved. kópia iného oprévnenia na podnikanie O~adresáta O Príloha č.1 - Implementačný plán 

O Iné .............. ... / 


Miesto: Banská Bystrica Miesto: ~tl-11ST kód predajcu: Is I M I 0 16 17 - MoP . 
Dátum: Dátum akceptácie: b átum prijatia návrhu: 

Meno pracovnika:Meno pracovnika: nn!.ú/ifCtJ..1AIľ 
I--: 

1 Tel. člslo pracovníka: 

l ' 

podpis 8 P8ČIatl<~/~lvater8 
(resp splnoroocn ej osoby alebo Atatutameho orgánu) podpis a petiattca PredajCU I ~ ~ J 

,. 
WN S 01101010 
2 



· . .. . . . ... . .. . ... . . . . . . . . . . . ..~ . . 

Všeobecné podmienky 
na poskytovanie elektronickej 
komunikačnej služby 
Virtual VoiceNet 

Č.j.: 24836/2011 

vydane podra § 40 zákona č. 61 0/2003 Z. z. o elektronickYch 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len ,Zákon'). 

Slovak Telekom, a. s., so sidlom Karadžičova 10 825 13 Bratislava 2 
Slovenská republika, IČO: 35 763 469, zapisaný v Obchodnom registri 

vedenom pri Okresnom súde Bratislava " oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B, 
alebo jeho právny nástupca poskytujúci elektronické komunikácie (ďalej 

len ST) na účely podrobnejšej úpravy vzájomných práva povinností medzi 
ST ako poskytovatel'om elektronickej komunikačnej služby Virtual Voice Net 
(ďalej len ,služba Virtual VoiceNet') a právnickými osobami alebo fyzickYmi 
osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s ST - účastnici 

elektronických komunikačných služieb, vydáva tieto Všeobecné podmienky 
na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby Virtual VoiceNet (ďalej 
len ,Všeobecné podmienky'). 

Časť I. Vymedzenie základných pojmov 

Na účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie: 

,Tarifa ST na poskytovanie elektronickej komunikačnej IIIdby Virtual 
VoiceNet' (ďalej len , Tarifa ST") je dokument, ktorý obsahuje ceny, 
podmienky a rozsah poskytovania služby Virtual VoiceNet vrátane 
bezplatne poskytovaných služieb, podrobnosti o jednorazových, pravidelne 
sa opakujúcich a variabilných cenách vrátane počiatočného a konečného 
termin u zúčtovacieho obdobia a spôsobu úhrady týchto cien, údaj, ako si 
účastník vyfiadat'informácie o aktuálnych cenách ST a prípadných zravách 
z týchto cien. 

,21adallr je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiadala ST o 
uzavretie Zmluvy o pripojeni na poskytovanie elektronickej komunikačnej 
služby Virtual VoiceNet na základe vyplneného a podpísaného tlačiva 

Zmluva o pripojení (ďalej len ,návrh na uzavretie zmluvy'). 
,Účas1nfk" je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom 
vzťahu s ST na základe Zmluvy o pripojení na poskytovanie elektronickej 
komunikačnej služby Virtual VoiceNet. Účastnik je koncový uživateľ, ktorý 
používa verejne dostupnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani 
prostredníctvom nej neposkytuje dalšíe služby. 
,Adresát" je osoba, ktorú účastník určil na preberanie účastnikovi určených 
písomností, faktúr (vyúčtovaní) a upomienok s účinkami doručenia pre 
účastníka, zasielaných ST na adresu určenú účastníkom v Zmluve o 
pripojení. 

,Verej", elektronickA komunikačná alet' (ďalej len ,verejná aiet') je 
funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby 
prepájacích a smerovacích zariadení, ako aj iných prostriedkov, ktoré 
umožňujú prenos signálu po vedení, rádiovými, optickými alebo inými 
elektromagnetickYmi prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných 
sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov vrátane internetu a 
mobilných pozemných sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v 
ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televlzne 
vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohradu na druh 
prenášaných informácií. Verejná sieť sa úplne alebo prevalne použfva na 
poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb. 
,Elektronická komunikačná slulba' (ďalej len ,slu2ba') je služba obvykle 
poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose 
signálov v siet'ach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových 
služieb v siet'ach používaných na rozhlasové a televlzne vysielanie. Služba 
nie je poskytovanie obsahu ani redakčný dohľad nad obsahom prenášaným 
pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré 
nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov sieťami . 

,Pevná sieť SH!'" je pevná verejná sieť ST, určená na poskytovanie 
elektronických komunikačných služieb na báze množiny protokolov 
Tep/lP. 

,lP volanie" je volanie uskutočnené z akéhokoľvek koncového zariadenia 
účastníka pripojeného do pevnej siete SHP s aktivovaným účtom služby 
Virtual VoiceNet. 

,lnllrM lP volanie' je lP volanie uskutočnené medzi koncovými 
zariadeniami toho istého účastnika zaradenými do služby Virtual VoiceNet. 
,ExterM lP volanie' je odchádzajúce lP volanie uskutočnené akýmkoľvek 
koncovým zariadenfm účastnfka zaradeným do služby Virtual Voice Net, 
ktoré je smerované mimo virtuálnej privátnej siete účastníka služby Virtual 

VoiceNet. 
,Slu2ba Virtual VoiceNet" je služba Virtuálnej privátnej siete, 
prostredníctvom ktorej je umožnené uskutočňovať lP volania z koncových 
bodov tejto siete prostredníctvom koncových zariadení. 
"Koncový bod pevnej siete SH!'" (ďalej len ,koncový bod siete') je fyzické 
rozhranie, charakterizované funkčnými, mechanickYmi, elektrickYmi a 
protokolovými vlastnostami, ktoré umožňuje pripojenie koncového 
zariadenia účastníka služby Virtual VoiceNet k pevnej sieti ST-lP. 
,Koncový bod sluHly Virtual VoiceNet" je identickY s koncovým bodom 
pevnej siete ST-lP. 
,Prfstup slldby Virtual VoiceNet' je možný na základe dátovej služby z 
ponuky ST, ktorou je definovaný spôsob pripojenia koncového bodu služby 
Virtual VoiceNet do pevnej siete ST-lP. 
,VoiceFBA' je dátová služba určená výhradne pre prístup k službe Virtual 
VoiceNet. 
,Účet lIuBly Virtual VoiceNet" (ďalej len ,účet') zahŕňa súbor funkcií služby 
Virtual VoiceNet poskytovaných alebo sprfstupnených na jednom 
koncovom zariadení a sprístupnenie lP volaní na koncových zariadeniach 
účastnika podla Tarify ST. Presná špecifikácia účtov je uvedená v Tarife ST. 
,BlznisTRUNK skupina' je logické pomenovanie niekoll<ých BiznisTRUNK 
hlasových kanálov, ktorých hovory sú smerované na dohodnuté koncové 
zariadenie (skupinu koncových zariaden0. 
,Prelo2enie účtu' je inštalácia a aktivácia účtu ku koncovému zariadeniu 
pripojenému k inému koncovému bodu siete, ako bol koncový bod siete 
pred preloženim tohto účtu. 
,Zmena úaru slu2by Virtual VolceNet" je zmena účtu priradeného 
konkrétnemu koncovému zariadeniu alebo pobočkovej stanici PBX 
účastníka alebo zmena technickYch prostriedkov potrebných na 
poskytovanie služby Virtual VoiceNet. 
,lP brána' je telekomunikačné zariadenie umožňujúce priame alebo 
nepriame pripojenie analógových alebo ISDN koncových zariadení do 
Pevnej siete ST-lP. 
,Koncové zariadenie' (ďalej len ,koncové zariadenie" alebo ,Kl") je 
telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická čast', ktoré umožňuje 
komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame pripojenie ku 
koncovému bodu siete. Pre službu Virtual VoiceNet je možné pripojiť len KZ 
odporučené a testované ST. Koncové zariadenie môže byť lP telefón, 
analógový (ISDN) telefón alebo fa. G3, pripojené cez lP bránu, alebo PBX 
pripojená cez lP bránu. 
,Pobočková telefónna ústredlia' (ďalej len ,PBX') je koncové zariadenie 
ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame 
pripojenie ku koncovému bodu siete. Slúži na prepojovanie pobočkových 
staníc s pevnou verejnou sieťou a medzi sebou navzájom buď automaticky, 
alebo prostrednictvom osoby určenej na prepájanie volani. V prípade 
pripojenia PBX k pevnej sieti ST-lP v rámci služby Virtual VoiceNet sú 
pobočkové stanice pripojené k PBX prepájané do pevnej verejnej siete 
prostredníctvom služby Virtual VoiceNet. 
,ŠpecifikAciaslldbyVirtual VoiceNet" (ďalej len .Špeclfikácia") je formulár 
zhotovený ST, ktorým žiadateľ alebo účastník definuje požiadavku na 
zriadenie alebo zmenu účtu služby Virtual VoiceNet, stanovuje požadované 



technické a servisne špecifikácie služby Virtual VoiceNet, ako aj spôsob a 
miesto realizácie služby. Špecifikácia je súčasrou Zmluvy o pripojení. 
,Šlrka prenosového pésma' vyjadruje najvyššiu možnú prenosovú rýchlosť, 
ktorou sú prenášané údaje medzi dvomi koncovými bodmi siete; udlÍlla sa v 
kbitfs. 
,Hlasový kodek' (ďalej len ,kodak') je spôsob transformovania hlasu do 
digítálneho signálu, ktorý je prenášaný pevnou sieťou ST-lP. Kodek 
používaný koncovými zariadeniami má vplyv na výslednú kvalitu lP volania 
a na generovanú hovorovú prevádzku. 
,lP prevádzka koncového zariadenia' je množstvo dát, ktore sa prenášajú 
pevnou sieťou ST-lP pri lP volaní z tohto koncového zariadenia. Udáva sa 
v kbiVs. 
,U8lÔmálne prevAdzka na koncový bod siete' je m8lCimálny počet súčasne 
prichádzajúcich alebo odchádzajúcich lP volani v jednom koncovom bode 
siete. 
,U8lÔmálna lP previdzka na koncový bod siete' je m8lCimálne množstvo 
dát generované všetkými koncovými zariadeniami účastníka priamo alebo 
nepriamo pripojených k tomuto koncovému bodu siete pri maximálnej lP 
prevádzke. 
,Geograficky určená člalovacia oblast' je celistve územie v rámci SR, ktoré 
identifikuje pevnú verejnú sieť, a je definovaná ako primárna oblasť určená 
podľa číslovacieho plánu národným delovým kódom. 
,Národný clerový kód' (ďalej .NOC') je číslo pozostávajúce z jednej alebo 
viacerých číslic, ktoré identifikuje samostatnú geograficky určenú 

čislovaciu oblasť (obvod, oblast) alebo funkčne určenú číslovaciu oblasť 
(siet: služba). Na označenie národného cieľového kódu pre geograficky 
určenú čislovaciu oblasť sa používa pojem smerové číslo (ďalej,TC"). Na 
označenie národného cielového kódu funkčne určenej číslovacej oblasti sa 
používajú pojmy cie/'ový kód siete (ďalej ,DNC') alebo cieľový kód služby 
(ďalej ,SDC"). 
,Národné rozliiovacle čls/o' (ďalej len ,prefucO") je číslo, ktoré sa volí pred 
národným číslom pri volaní v rámci pevnej verejnej siete, ale v inej 
číslovacej oblasti. Používa sa aj v pripade volaní z pevnej verejnej siete do 
inej siete alebo na iné služby s prideleným NOC. 
,Účastnfcke lislo' (subscriber number SN, ďalej len .úČUÚlfcke čIaIo' ) je 
číslo, ktoré identifikuje účastníka pri volaniach v rámci vlastnej číslovacej 
oblasti. 
,Národné čIaio' je číslo, ktoré sa volí za národným rozlišovacím číslom ,O'. 
Skladá sa z národného cie/'ového kódu a účastníckeho čísla. 
,Uedzinárodné rozlilovacie čIaIo' je číslo, ktoré voli účastník pred 
medzinárodným číslom, pri volaní účastníka z inej krajiny (v SR je ,OO' ). 
,Uedzinárodné smerové čfs/o' je číslo, ktoré ídentifikuje krajinu volaného 
účastníka, resp. viac krajín, v integrovanom číslovacom pláne alebo 
špecifickú geografickú oblasť (pre SR je "421'). Volí sa pred národným 
číslom. 

,Cierový kód S/užby" (ďalej ,SOC') je číslo , ktoré identifikuje požadovanú 
službu dostupnú cez pevnú verejnú siet, pozostáva z viacerých číslic. 
,Ciel'ový kód siete' (ďalej ,ONC') je číslo, ktoré identifikuje sier, v ktorej sa 
nachádza volaný účastník; pozostáva z viacerých číslic. 

,Porucha' je stav, v ktorom dochádza k prerušeniu konektivity koncového 
bodu siete, alebo stav, ktorý znemož~uje používanie koncového bodu siete 
v rozsahu a kvalite stanovenej v špecifikácii služby. Na obnovenie 
prevádzkového stavu je nutné vykonať opravný technický zásah alebo 
prevádzkové opatrenie. 
,Uiesto predaja T-Centrum' je obchodný priestor, v ktorom ST ponúka 
poskytovanie služieb, alebo predajca ST. 
,Obchodný ZÚlUpca ST' je zmluvný partner ST, ktorý ponúka služby ST. 
,Program sluHly" je súbor údajov o cene a podmienkach používania 
služby. 
,Zábezpeka' je banková záruka alebo peňažná čiastka zložená účastníkom 
prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. za účelom zabezpečenia 

a pripadnej úhrady poh/'adávok ST voči účastníkovi. 
,Zákon" je zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky na poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných 

služieb, práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických 
komunikačných sietí a/alebo služieb, ochranu súkromia a údajov 
a pôsobnosť orgánov štátnej správy v elektronických komunikáciách. 

,.Zmluva o prIpojenf' je zmluva o pripojení uzatvorená medzi ST a 
Učastníkom, ktorej predmetom je záväzok ST poskytovať účastníkovi službu 
Virtual Voice Net a záväzok účastnika zaplatiť cenu za túto službu. Ak sa 

v Zmluve o pripojeni, jej dodatkoch, špecifikáciách, Všeobecných 
podmienkach, osobitných podmienkach špecifických služieb, Tarife ST 
alebo iných dokumentoch týkajúcich sa Zmluvy o pripojeni uvádza pojem 
Zmluva/zmluva alebo Zmluva o pripojení/zmluva o pripojeni, rozumie sa 
ním samotná Zmluva o pripojení, jej dodatky, vrátane všetkých jej súčasti 
(napr. Všaobecné podmienky, Tarifa ST) a všetkých jej príloh, ak výslovne 

nie je uvedené inak. 

Časf II. 	 Popis a r02ll8h poskytovania služby Virtual 
VoiceNat 

Článok I. Zriadenie a poskytovanie s/ldbyVirtual VoiceNet 
1. 	 Pod zriaden im služby Virtual VoiceNet sa rozumie realizácia logického 

spojenia koncových zariadení účastníka podľa vypracovanej 
špecifikácie do samostatnej virtuálnej privátnej siete a aktivácia 
zvoleného účtu na každé koncové zariadenie služby Virtual VoiceNel. 

2. 	 Účty sú špecifikované v špecifikácii funkcií a účtov služby Virtual 
VoiceNet, ktorý tvori súčasť Tarify ST. Programy služieb sú 
špecifikované v Tarife ST. 

3. 	 Služba Virtual VoiceNet umožňuje účastníkovi po aktivovani účtu na 
jeho koncové zariadenie využívať aktivované funkcie služby Virtual 
VoiceNet a uskutočňovať lP volania prostredníctvom pevnej siete ST

lP. 
4. 	 ,BiznisTRUNK hlasový kanál' je typ WN účtu určený na pripojenie 

definovaného množstva klapiek za pobočkovou telefónnou ústredňou 
účastníka (ďalej len .PBX') do pevnej siete ST-lP, podla dohodnutého 
čiselného plánu (ďalej len ,pripojenie PBX klapiek"), prostredníctvom 
lP brány od ST alebo účastníkovej lP pobočkovej telefónnej ústredne 
s podporou štandardu SIP Trunking. ST si vyhradzuje práva zamietnuť 
poskytnutie služby , ak nie je účastnikova PBX v ST otestovaná alebo 
nie je možné preukáza!' korektné poskytovanie služby na danom 
modeli účastníkovej PBX. 
a) Jeden ,BiznisTRUNK hlasový kanál" poskytne účastníkovi 

pripojenie neobmedzeného, avšak definovaného, počtu klapiek, 
a umožní mu jeden aktívny hovor ( prijatý alebo uskutočnený 
hovor mimo PBX) 

b) 	 Klapky PBX pripojené prostrednictvom "BiznisTRUNK hlasového 
kanálu' generujú spotrebu za uskutočnené volania - ak nie je 
dohodnuté inak - podľa volacieho programu lP Partner a je k nim 
poskytovaná na požiadanie služba Výpis odchádzajúcich volaní 
(VOV) podľa článku V. 

c) 	 Hovory prichádzajúce na klapky PBX z dohodnutého číselného 
plánu smeruje ST na dohodnuté koncové zariadenie (skupinu 
koncových zariaden~. 

d) 	 Množina služieb poskytovaná pripojeným klapkám PBX je 
definovaná v Prílohe 4 k Tarife na poskytovanie služby WN. 

e) Klapkám PBX je možné priradiť účastnícke člslo len z číselného 
plánu prideleného telekomunikačnou autoritou spoločnosti ST. 

f) Na klapky PBX nie je možné uplatniť prenositeľnosť čísla od inych 
operátorov resp. poskytovatel'ov služieb 

g) 	 Klapky PBX sú priamo dovolatelhé a pri volani sa volanému 
prezentujú vlastným účastníckym číslom. Klapky PBX, ktoré nie sú 
zriadené vo WN nemôžu prijímaťani vytváraťhovory mimo PBX. 

h) 	 .BiznisTRUNK hlasový kanál' je poskytovaný pre konečnú 

spotrebu účastníka a nie je určený pre velkoobchodný predaj. 
i) 	 V záujme korektného odovzdania služby očakáva ST od zákazníka 

v mieste odovzdávania služby technickú súčinnosť. Konfigurácia 
PBX nie je v kompetencii ST. V prípade priameho pripojenia 
zákazníckej lP PBX ( bez lP brány v správe ST) je nutné zabezpečiť 
číselné manipulácie na danej PBX. 

5. 	 ST pride!Uje každému koncovému zariadeniu služby Virtual VoiceNet 
účastnícke číslo v súlade s číslovacím plánom ST a týmito 
Všeobecnými podmienkami. 

6. 	 Podmienkou na zriadenie služby Virtual VoiceNet je, že účastník má: 
a) 	 z každého koncového bodu siete zriadenú dostatočnú konektivitu 

do pevnej siete ST-lP, ktorá závisí od maximálnej lP prevádzky na 
koncový bod siete. Velkosť tejto prevádzky sa urči po konzullácii 
s účastníkom, 

b) 	 v každom koncovom bode siete dátovú infraštruktúru LAN 
minimálne triedy 5 (Ethernet 10/100 BaseT), 
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cl 	 koncové zariadenia, určené ST na použitie so službou Virtual 
VoiceNet, ST negarantuje funkčnosť koncového zariadenia 
účastníka používaného so službou Virtual VoiceNeT, ak toto 
koncové zariadenie bolo účastníkovi dodané treťou stranou 
a nebolo odporučené a testované zo strany ST, 

d) 	 existujúci prístup z koncového bodu služby Virtual VoiceNet do 
pevnej siete ST-IP zabezpečený pomocou jednej z nasledujúcich 
služieb, poskytovaných na základe samostatnej Zmluvy o 
pripojeni na poskytovanie jednej z týchto služieb: 
dl) Asymetrický prístup k ST-IP/MPLS: 

VoiceFBA prístup 

FBA-adsl prístup 


Asymetrický prístup 

d2) Symetrický prístup: 

MPLS VPN 

Business NET s aktivovanou doplnkovou službou Transport 
VVN 
Business CityNET s aktivovanou doplnkovou službou WN 
Business Internet s aktivovanou doplnkovou službou WN 

el 	 službu Internet-Pripojenie do internetu prostredníctvom 
technológie DSL (DSL) v programe DSL Fiat Standard resp. 
Internet Biznis Profi Office KLASIK v prípade účtov Benefit 
Optimal alebo služby DSL Office resp. služby Internet Biznis Profi 
Office AKTIV v prípade účtov Benefit Intensiv alebo služby Internet 
Maxi Office Start v prípade účtov Benefit Light. 

f) 	 prístup do internetu. (pokial' nie je prístup do internetu 
zabezpečený prostredníctvom služieb uvedených v písmene d) 
tohoto bodu). 

g) 	 nainštalovaný prehliadač Microsoft Internet Explorer a Java 
Runtíme Environment v prípade, že chce na administrovanie 
služby Virtual VoiceNet a využívanie jej doplnkových služieb a 
funkcii používať WN web portál umiestnený na 
http://portal.vvn.H:om.sk 

7. 	 ST poskytuje možnosť predaja koncových zariadení pre službu Virtual 
VoiceNet za podmienok upravených v Obchodných podmienkach ST 
na nájom a predaj koncových zariadení. 

8. 	 V rámci služby Virtual VoiceNet má účastnik na koncových 
zariadeniach typu lP telefón a analógový (ISDN) telefón pripojených 
cez lP bránu aktivovaný kodek G729 alebo G711 a na KZ typu fax, 
kodek G711. 

9. 	 V prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo správcom 
telekomunikačných rozvodov a aktivnych prvkov potrebných na 
zriadenie a prevádzkovanie slUŽby Virtual VoiceNet, je možné uzavrieť 
Zmluvu o pripojení so žiadatelom len za podmienky, že žiadateľ 

zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka, resp . 
správcu týchto telekomunikačných rozvodov a aktívnych prvkov s ich 
využitím, prípadne súhlas vlastnika nehnute/hosti s vybudovanim 
potrebných telekomunikačných vedení a aktívnych prvkov k 
priestorom, kde má byt' služba Virtual VoiceNet zriadená.. 

tO. ST nezodpovedá za ~kody vzniknuté prevádzkou telekomunikačných 
rozvodov a telekomunikačných zariadeni, ktoré nie sú vo vlastníctve ST 
a prostrednictvom ktorých je služba Virtual VoiceNet poskytovaná na 
základe súhlasu vlastníka podla predchádzajúceho bodu. 

11 . Na základe písomnej žiadosti účastníka sa môže pri volaní z účtu WN, 
ktorý bol účastnikom zvolený ako priradená stanica (cieľové telelónne 
číslo) v zmysle zmluvy o pripojeni na poskytovanie služby Bezplatné 
číslo 0800, zobrazovať v rámci zobrazenia identifikácie volajúcej 
stanice namiesto Účastnickeho čisla Účastnícke číslo služby Bezplatné 
číslo 0800 (desaťmiestny číselný reťazec v tvare 0800 xxx xxx). 
Podmienkou na akceptovanie takejto žiadosti je, že účastnik má platne 
uzatvorenú zmluvu o pripojení na poskytovanie služby Bezplatné číslo 
0800, v ktorej si zvolil ako priradenú stanicu príslušný účet WN. 
Zobrazenie identifikácie volajúcej stanice Účastníckym číslom služby 
Bezplatné čislo 0800 automaticky zaniká zánikom zmluvy o pripojení 
na poskytovanie slUŽby Bezplatné číslo 0800, resp. zru~ením 

príslu~ného účtu WN ako priradenej stanice. liadosť účastníka podl'a 
tohto bodu nemá vplyv na zobrazenie identilikácie volajúcej stanice pri 
volaniach na čisla Tiesňových volaní. 

tlánok II. Prelo!enie a premiestnenie ú1!tov 

A. Preloženie úČIII 
1. 	 Preložením účtu sa rozumie vykonanie technických a 

administratívnych opatrení v rámci služby Virtual VoiceNe~ na základe 
ktorých dôjde k deaktivovaniu účtu účastníka zaradeného do slUŽby 
Virtual VoiceNet a k jeho opätovnému aktivovaniu do služby Virtual 
VoiceNet v inom koncovom bode siete, ako bol koncový bod siete pred 
preložením tohto účtu. 

2. 	 Pri preložení účtu ST nezaručuje zachovanie pôvodného účastníckeho 
člsla. 

3. 	 Preloženie účtu je možné vykonať iba do koncového bodu siete , 
v ktorom služba Virtual VoiceNet už je zriadená. 

4. 	 Preloženie účtu sa vykonáva len na základe uzatvorenia písomného 
dodatku k Zmluve o pripojení a za predpokladu, že účastník je 
vlastníkom alebo oprávneným uživateľom priestorov, resp. 
nehnute/hosti, kde sa má účet preložiť 

B. 	 Premiestnenie ÚČIII 
1. 	 Premiestnením účtu sa rozumie vykonanie technických 

a administratlvnych opatrení v rámci služby Virtual VoiceNet, na 
základe ktorých dôjde k deaktivovaniu účtu účastníka zaradeného do 
služby Virtual VoiceNet a k jeho opätovnému aktivovaniu do služby 
Virtual VoiceNet v tom istom koncovom bode siete, ako bol koncový 
bod siete pred premiestnením tohto účtu . 

2. 	 Premiestnenie účtu sa vykonáva na uzatvorenia pisomného základe 
dodatku k Zmluve o pripojení a za predpokladu, že účastník je 
vlastníkom alebo oprávneným uživateľom priestorov, resp. 
nehnute/hostí, kde sa má účet premiestniť. 

C. Spoločné ustanovenia 
1. 	 Preloženie účtu je možné vykonať len za predpokladu, že ST neeviduje 

voči účastníkovi, ktorý požiadal o preloženie, žiadne pohl'adavky za 
služby po lehote splatnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. 	 Za preloženie alebo zmenu účtu služby Virtual VoiceNet je účastnik 
povinný zaplatiťcenu v zmysle platnej Tarify ST. 

3. 	 Preloženie alebo zmenu účtu služby Virtual VoiceNet je možne vykonať 
len za predpokladu, ak to dovollJjú technické a prevádzkové možnosti 
ST. 

4. 	 Na preloženie účtu v prípade, ak účastník nie je vlastníkom alebo 
správcom vnútorných telekomunikačných rozvodov potrebných na 
jeho preloženie a poskytovanie služby Virtual VoiceNet, sa primerane 
vzťahujú ustanovenia časti II článku 1 bodu 8 a 9 týchto Všeobecných 
podmienok. 

5. 	 Ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, resp. ak je to technicky 
realizovate/hé. ST preloží alebo premiestni požadovaný účet do 
14 pracovných dní odo dňa podpísania Prílohy 3 - Zmena parametrov 

účtu. 

Článok III. Pobočkové telefónna ústr8d/\e 
t . 	 V prípade, ak je do služby Virtual VoiceNet zapojená PBX účastníka, je 

účastník povinný zamedziť tomu, aby táto PBX umožňovala prepojenie 
pevnej verejnej elektronickej komunikačnej siete iného podniku s 
pevnou verejnou sieťou ST. 

2. 	 Účastnik je oprávnený prevádzkovať GSM bránu vo WN len za 
podmienky, Že priame volania do mobilnej siete je možné uskutočniť 
len z vymedzeného počtu WN účtov registrovaných v lokalite 
koncového bodu pevnej siete ST-IP definovaných v Zmluve o pripojení 
a volania z mobilnej teleiónnej stanice prostredníctvom GSM brány 
pripojenej do VVN sa môžu uskutočňovať iba v rámci WN účtov 
registrovaných v príslušnej lokalite koncového bodu pevnej siete ST-lP. 
Účastnik je povinný poskytnúťsúčinnosťpri kontrole používania PBX. 

3. 	 V prípade zistenia porušenia podmienok používania PBX podľa tohto 
článku, resp. v prípade neumožnenia kontroly alebo neposkytnutia 
súčinnosti pri kontrole, má ST právo okamžite zastavil' poskytovanie 
služby Virtual VoiceNet a odstúpiť od Zmluvy o pripojeni. ST v takom 
prípade nezodpovedá za žiadne škody spôsobené účastníkovi 

zastavením poskytovania služby Virtual VoiceNet. 

Článok rl. Druhy lP volant 

A. Interné lP volanie 
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Interne lP volanie sa uskutočňuje z koncového zariadenia účastníka služby 
Virtual VoiceNet do iného koncového zariadenia služby Virtual VoiceNet 
toho istého účastníka. 

B. Externé lP volanie 
Externé lP volanie sa uskutočňuje z koncového zariadenia účastníka služby 
Virtual VoiceNet do iného koncového zariadenia mimo služby Virtual 
VoiceNet toho istého účastníka. 

c. Externé lP volanie 
l. 	 Uieatne volanie je volanie uskutočnené v nimci vlastnej geograficky 

určenej číslovacej oblasti len volbou účastníckeho čísla alebo volbou 
národného rozlišovacieho čísla .0' a národného čísla vo formáte 
TC+SN (TC patrí tej istej geograficky určenej číslovacej oblasti). 

2. 	 Uedzimea1ské volanie je volanie uskutočnené medzi dvomi rôznymi 
geograficky určenými číslovacími obla.s1ilmi volhou národného 
rozlišovacieho čísla ,O' a národného čísla vo formáte TC+SN (TC patrí 
ine; geograficky určene; číslovace; oblasti). 

3. 	 Volanie na sJu2by s pridanou hodnotou je volanie, kde volaným člslom 
je číslo z číselných množín: 
a) 0800)00( xxx pre služby volaní na účet volaného (freephone) 
b) 0850 xxx xxx - 0899 xxx xxx pre služby s rozdelením poplatkov 

(shared cost) 
c) 0900 xxx xxx, 097x xxx xxx - 098x )oo( xxx pre služby so zvýšenou 

tarifou (premium rate, napr. audiotex) 
4. 	 Volanie na informačné slu2by so špeciálnym očíslovaním je volanie 

uskutočnené z koncového zariadenia účastníka síužby Virtuaí 
VoiceNet prostredníctvom skrátených čísel. Ponúkané služby sú 
dostupné volbou skráteného čísla z množiny llxxx a 12 xxx. 

5. 	 Volanie na region"ne skrátené lisla na služby všeobecne 
prospešného charakteru je volanie na čísla z množín 16 xxx, 17 xxx 
uskutočnené volbou napr. 16 xxx, resp. O + TC (TC patrí tej istej 
geograficky určenej člslovace; oblasti) +16 xxx pre miestne volania a O 
+ TC (TC patrí ínej geograficky určenej číslovacej oblasti) + 16 xxx pre 
medzimestské volania. 

6. 	 Volanie na celonárodné skrátené člsla na služby všeobecne 
prospešného charakteru je volanie na skrátené čísla z člselnej množíny 
18 xxx uskutočnené volbou čísla 18 xxx bez národného rozlišovacieho 
čísla ,O'. 

7. 	 Volanie z koncového zariadenía účastníka služby Virtual Voice Net do 
spolupracujúcich siell je volanie uskutočnené do inej verejnej siete, 
ktoré je uskutočnené na základe volaného národného rozlišovacieho 
čísla ,O" a národného čísla vo formáte DNC a účastníckeho čísla SN. 

8. 	 Tiesllové volania sú volania na čísla z množiny 15x a harmonizované 
európske číslo tiesňových volaní 112 

D. Uedzinárodné lP volania 
Medzinárodné lP volanie je volanie uskutočnené z koncového zariadenia 
účastníka služby Virtual VoiceNet do elektronických komunikačných sietí 
podnikov v iných krajinách. Je realizované volbou medzinárodného 
rozlišovacieho čísla ,OO' a následne medzinárodného čísla. Medzinárodné 
rozlišovacie číslo nie je súčasťou medzinárodného čísla. 

Článok V. Výpis odchádzajúcich volanl (VOV) 
l. 	 Výpis odchádzajúcich volaní (VOV) - umožňuje informovať účastníka o 

uskutočnených odchádzajúcich lP volaniach (ďale; len volaniach) z 
jeho účtov . 

2. 	 VOV obsahuje tieto údaje: dátum volania, čas volanía, volané číslo, 
druh služby, typ tarify, skutočnú držku volania v sekundách, 
fakturovaný čas a cenu volania. Vo výpise odchádzajúcich volaní nie sú 
zobrazené volania uskutočnené prostredníctvom iných, alternatívnych 
prevádzkovatel"ov. Výpis odchádzajúcich volaní neobsahuje údaje 
o volaniach na národnú a medzinárodnú informačnú službu (tieto 
volania sú zobrazené v detailnom výpise - operátorské a informačné 
služby). 

3. 	 VOV sa vyhotovuje za fakturačné obdobie, za ktoré je vyhotovená 
faktúra za telekomunikačné služby. Fakturačné obdobie je obdobie, za 
ktoré bola vyhotovená laktúra 

4. 	 Posledné fakturačné obdobie je fakturačné obdobie, za ktoré bola 
vyhotovená posledná faktúra za telekomunikačné služby. 

5. 	 Ak dôjde k zmene v osobe účastníka služby Virtual VoiceNet (ďalej len 
WN) služba VOV bude zrušená k terminu zmeny. Pri dočasnom 
prerušení prevádzky slUŽby WN na žiadost'účastníka, pri prečíslovaní 
účtu sa doplnková služba VOV neruší. Pri zmene programu služby WN 
sa doplnková služba VOV neruší ak sa pri zmene nezruší Zmluva o 
pripojení. 

6. Výpis vyhotovený priamo na mieste predaja ST (ďalej len VOVi) 
a) VOVi je jednorazová služba. 
b) VOVi vyhotovený z údajov starších ako posledné dve fakturačné 

obdobia sa vyhotovi z archívnej databázy. 
c) Z archívnej databázy sa nevyhotovuje VOVi s údajmi staršími ako 

jeden rok. Výpis z archivovaných údajov sa poskytuje jednorazovo 
len na mieste predaja ST. Výpis z archivovaných údajov sa 

nevyhotovuje na počkanie. 
d) 	 VOVi sa poskytuje v písomnej forme alebo, ak je to možné na CD 

alebo na USB pamäťovom kllíči zákazníka v textovom formáte. 
7. 	 Výpis vyhotovený na základe telefonickej objednávky (ďalej len VOVt) 

a) VOVt je jednorazová služba a poskytuje sa v písomnej forme 
(textový formát). 

b) 	 VOVt vyf1otovený z údajov starších ako posledné dve fakturačné 
obdobia sa vyhotoví z archívnej databázy. VOVt s údajmi staršími 
ako jeden rok sa nevyhotovuje. 

c) 	 VOVt sa môže posiela!' na adresu účastníka alebo adresu 
zasielania písomností, vyúčtovaní a upomienok. 

d) 	 VOVt je účastníkovi doručovaný doporučene . Ak účastník v 
zmluve o pripojeni určil adresáta, ktorý nie je osobou totožnou s 
účastníkom, VOVt je doručovaný doporučene na adresu 
adresáta. 

e) 	 Účastník môže požiadať o VoVt telefonickou formou. Účastník 
potvrdzuje svoju objednávku zaplatením faktúry za 
telekomunikačné služby, v ktorej bude vyúčtovaný produkt VOVt. 

8. 	 Výpís posielaný poštou (ďalej len VOVp) 
a) 	 V prípade, ak je adresa zasielania VOVp totožná s adresou 

zasielania písomností a vyúčtovaní, výpís sa zasiela súčasne 
s faktúrou za telekom. služby. 

b) 	 VOVp sa môže posielať na adresu účastníka alebo adresu 
zasielania písomnosti, vyúčtovaní a upomienok. 

c) VOVp je účastníkovi doručovaný obyčajnou poštovou zásielkou. 
d) VOVp sa zriaĎUje a poskytuje na dobu neurčitú . 

9. 	 Výpis cez INTERNET (ďalej len VOVe) 
a) 	 Informácie o odchádzajúcich volaniach sú sprístupnené vždy po 

ukončení fakturácie za uplynulé fakturačné obdobie. Údaje sú 
prístupné po dobu dvoch nasledujúcich fakturačných období. 

b) 	 Na stránke www.vypis.sk pod jedným pristupovým kódom a 
heslom, pod jedným prístupovým kódom a heslom môže byť 
poskytnutá. služba VOVe pre viac účtov. VOVe na jeden účet 
nemôže byť sprístupnený pod viacerými prístupovými kódmi a 
heslami. 

c) 	 Pri prvom využití služby na stránke www.vypis.sk je účastník 

povinný zmeniť si heslo. 
d) VOVe obsahuje aj detailný výpis SMS správ a UOS. 
e) V rámci služby VOVe je poskytovaná ·Kontrola spotreby· 

účastníka WN. Kontrola spotreby obsahuje údaje o automaticky 
uskutočnených odchádzajúcich volaniach z účtu účastníka za 
aktuálne obdobie a to: druhu volaní (napr. miestne volania, 
volania na Orange), o počte volaní rozdelených podľa druhov 
volani a k nim zodpovedajúci pretelefonovaný čas. Súčasťou 

aplikácie je údaj o poslednom zahrnutom volaní do tejto kontroly 
spotreby, ku ktorému sa dané údaje vzt'ahujú. Údaje za aktuálne 
fakturačné obdobie majú len informatívny charakter a nebudú sa 
aktualizovať v období spracovávania fakturačných údajov. Údaje v 
,Kontrole spotreby' za aktuálne fakturačné obdobie sa 
neposkytujú počas spracovania údajov pre mesačnú fakturáciu za 
predchádzajúce fakturačné obdobie. 

f) 	 Údaje v aplikácii • Kontrola spotreby· sú generované odo dňa 
aktivovania služby VOVe do jej zrušenia. Po zrušeni telefónnej 
prípojky alebo služby VOVe sa údaje pre ,Kontrolu spotreby' 
neuchovávajú a ani nezobrazujú. 

g) 	 Údaje o , Kontrole spotreby' sa účastníkovi sprístupnia do 15 dní 
po zriadení služby VOVe.. 
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h) 	 Ak účastnik využiva súčasne službu VOVe aj službu Elektronická 
faktúra XML/PDF a zárove~ je mu poskytovaná jedna faktúra za 
telekomunikačné služby od ST, k uvedeným službám môže na 
www.vypis.sk pristupovať: 

s rovnakým prístupovým k6dom a heslom, 

s rozličnými prístupovými kódmi a heslami, 


s jedným z prístupových kódov a hesiel, ktoré účastník 


používal pri službe(VOVe, Elektronická faktúra XML), ktorú 

mal zriadenú ako prvú. 


i) 	 Ak účastník využíva súčasne službu VOVe aj službu Elektronická 
faktúra XML/PDF a zároveň je mu poskytovaných viac faktúr za 
telekomunikačné služby od ST, k uvedeným službám môže na 
www.vypis.sk pristupovať. 

s rovnakým prístupovým kódom a heslom, 

rozličnými prístupovými kódmi a heslami, 

alebo si účastník určí, s ktorým z prístupových kódov bude 

pristupovať k vybranému VOVe alebo Elektronickej faktúre 

XMl. 


il 	 VOVe sa zriadUje a poskytuje na dobu neurčitú. 

Časť III. 	 Zmluvný vzťah s účastníkom služby Virtual 
VoiceNat 

Článok I. Podmienky poskytovanlulufbyVirtual VolceNet 
1. 	 ST poskytuje službu Virtual VoiceNet na základe Zmluvy O pripojení 

uzavretej s účastníkom. ST a účastnik pritom vstupujú do zmluvného 
vzťahu za podmienok stanovených v Zákone, v Zmluve o pripojení, v 
týchto Všeobecných podmienkach a Tarife ST. Všeobecné podmienky 
a Tarifa ST sú neoddelitelhou súčasťou Zmluvy o pripojení. 

2. 	 Zmluvou o pripojení sa ST zaväzuje účastnikovi zriadiť a spristupniť 
službu Virtual VoiceNet do priestorov, ku ktorým má účastnik právo 
uživania, a poskytoval' službu Virtual VoiceNet podra dohodnutej 
špecifikácie. Účastník sa Zmluvou o pripojení zaväzuje platiť ST cenu 
za zriadenie a používanie služby Virtual VoiceNe\. 

3. 	 Zmluvou O pripojení sa účastnik zaväzuje využívať službu Virtual 
VoiceNet výlučne z koncového bodu pevnej siete SHP, resp. 
z koncového bodu služby Virtual VoiceNet definovaného v zmluve 
o pripojeni (tj. z adresy umiestnenia služby). 

4. 	 Ak doba, na ktorú sa služba Virtual VoiceNet bude poskytovať, nie je 
v Zmluve o pripojení dohodnutá, platí, !e sa bude poskytovať na dobu 
neurčitú. 

5. 	 Podmienkou na uzavretie Zmluvy O pripojení je, že žiadatel' požiada o 
jej uzatvorenie, pristúpi na tieto Všeobecné podmienky a platnú Tarifu 
ST, predloži doklady, ktoré preukazujú totožnosť žiadatera, jeho 
fakturačnú adresu, a ďalšie dOklady požadované ST, potrebné na 
preverenie identifikácie žiadatera, ako aj preverenie splnenia 
podmienok potrebných na uzavretie Zmluvy O pripojeni, a vyjadri 
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v návrhu 
na uzavretie zmluvy na účely vykonávania elektronických komunikáciI. 
ST je oprávnený predlo!ené doklady kopírovať a spracúvať na účel 
špecifikovaný v Zmluve o pripojení a v týchto Všeobecných 
podmienkach. Podrobná informácia o požadovaných dokladoch je k 
dispozícii na každom mieste predaja T-Centrum. 

6. 	 Ak žiadateI' nie je vlastníkom alebo správcom vnútorných 
telekomunikačných rozvodov a aktívnych prvkov potrebných na 
pripojenie koncového Zariadenia žiadatela na poskytovanie služby 
Virtual VoiceNet zo strany ST, je možné uzavrieť Zmluvu O pripojeni so 
žiadate lom len za podmienky, že žiadaterzabezpečí na svoje náklady a 
zodpovednosť súhlas vlastníka, resp. správcu týchto 
telekomunikačných rozvodov a aktívnych prvkov s ich využitím, 
prípadne súhlas vlastníka nehnutelhosti s vybudovanim potrebného 
prípojného telekomunikačného vedenia vrátane aktlvnych prvkov 
k priestorom, kde má byťslužba Virtual VoiceNet zriadená. 

7. 	 Ak sa na zriadenie služby Virtual VoiceNet bude požadovať aj 
vybudovanie nového vnútorného rozvodu, je možné uzatvoriťZmluvu o 
pripojení za podmienky, že záujemca zabezpečí na svoje náklady a 
zodpovednosťsúhlas vlastnika nehnutelhosti s jeho vybudovaním. 

Článok II. Pnlva a povinnosti účaatnfka 

1. 	 Účastnik má okrem ďalších práv uvedených v týchto Všeobecných 
podmienkach právo najmä: 
a) na uzavretie Zmluvy O pripojení za podmienok stanovených v 

týchto Všeobecných podmienkach, 
b) 	 na poskytnutie služby Virtual VoiceNet v rozsahu dohodnutom 

v Zmluve o pripojení, vo Všeobecných podmienkach a za cenu 

podra Tarify ST, ak v Zmluve o pripojení nie je dohodnuté inak, 
c) 	 na bezplatné odstránenie porúch technického alebo 

prevádzkového charakteru na strane ST, ktoré vznikli na 
zariadeniach vo vlastníctve ST, okrem porúch, za ktoré 
zodpovedá účastník v zmysle časti VI článku II týchto 
Všeobecných podmienok. Prerušenie elektrického napájania 
koncového zariadenia sa nepovažuje za poruchu služby Virtual 
VoiceNet, ak nie je v Zmluve o pripojení dohodnuté inak, 

d) 	 na vrátenie pomemej časti ceny za čas neposkytovania služby 
Virtual VoiceNet v prlpade zavinenia zo strany ST; toto právo musí 
účastník uplatniť v ST bezodkladne, najneskôr však do troch 
mesiacov po obnovení poskytovania služby Virtual VoiceNet, 

e) 	 na reklamáciu správnosti úhrady alebo kvality poskytnutej služby 
Virtual Voice Net, 

f) zvoliť si niektorý z účtov služby Virtual VoiceNet za podmienok, 
v rozsahu a za cenu podra Tarify ST, 

g) na zasielanie vyúčtovania , ktoré obsahuje podrobné údaje 
o jednotlivých odchádzajúcich volaniach, ak o to účastník 

požiada, 
h) 	 na bezplatné volania na vnútroštátne čísta tiesňových volani 

vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. 
Správne smerovanie tiesňových voiani je zabezpečené len pri 
volaniach z koncového bodu pevnej siete ST-lP, resp. 
z koncového bodu služby Virtual VoiceNet definovaného v zmluve 
o pripojení (z adresy umiestnenia služby). V prípade, že účastník 
využije službu z lokality mimo adresy umiestnenia v rozpore 
s bodom 3, článku I časti III. a bude volať na bezplatné 
vnútroštátne čísla tiesňových volaní vrátane jednotného 
európskeho čísla tiesňového volania 112, preberá plnú 
zodpovednosť za nesprávnu lokalizáciu volajúceho a zaväzuje sa 
nahradiť zložkám záchranného systému a/alebo ST všetky 
náklady s tým spojené. ST nezodpovedá za akékoll/ek škOdy 
vzniknuté pri tiesňových volaniach vrátane volani na jednotné 
európske číslo tiesňového volania 112 z lokality mimo adresy 
umiestenia službyVVN. 

2. 	 Účastník je okrem ďalších povinností uvedených vo Všeobecných 
podmienkach povinný najmä: 
a) použivať službu Virtual VoiceNet iba v súlade so Zákonom, s 

príslušnou Zmluvou o pripojeni a týmito Všeobecnymi 
podmienkami a Tarifou ST, resp. pokynmi, návodmi ST, a 
nezneuživať poskytované verejné služby v zmysle týchto 
Všeobecných podmienok, 

b) 	 platiť cenu za zriadenie a použivanie služby Virtual VoiceNet v 
súlade so Zmluvou o pripojenI, týmito Všeobecnými podmienkami 
a Tarifou ST, ak nie je v Zmluve o pripojenI dohodnuté inak, 

c) 	 použivať iba také koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré 
splňajú požiadavky podla osobitnych všeobecne záväzných 
právnych predpisov 1 , 

d) 	 pri zriaďovaní služby Virtual VoiceNet presne označiť a oznámiťST 
všetky jemu známe skryté silnoprúdové, plynovodné, vodovodné 
vedenia a iné rozvody a zariadenia, 

e) 	 poskytnúť ST vyhovujúce priestory (potrebné na umiestnenie 
zariadení nevyhnutných na zriadenie a prevádzkovanie služby 
Virtual VoiceNet uvedenej v predmete zmluvy), 

I Napr. zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni 
neskoršich predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. 
z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších 
predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým 
sa ustanovuj':' podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody na radiové zariadenia a koncové telekomunikačné 
zariadenia. 
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f) 	 umožniť ST odoberať efektrickú energiu (v prípade požiadavky na 
nepretržité napájanie účastnik zabezpečí na vlastné náklady 
záložný zdroj - UPS) na napájanie zariadeni ST, 

g) 	 v prípade vzniku poruchy na telekomunikačnom zariadeni ihneď 
ju ohlásiť príslušnej ohlasovni porúch ST spôsobom uvedeným 
v Protokole o odovzdani služby Virtual VoiceNe~ 

h) 	 poskytnúťsvoj prístup Virtual VoiceNet na uskutočnenie lP volania 
v prípadoch, keď je to naliehavo potrebné na splnenie povinnosti 
vyplývajúcej zo zákona alebo ak je to potrebné a nevyhnutné na 
ochranu živola dôležitých záujmov fyzickej osoby alebo ochrany 
majetku fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. na 
privolanie pomoci osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo 
javi vážne poruchy zdravia, na zamedzenie alebo zdolanie 
požiaru, alebo inej živelnej pohromy, alebo nehody), 

i) 	 poskytovať súčinnosť pri inštalácii prlslušného 

telekomunikačného zariadenia, umožňovať prístup k službe 
Virtual VoiceNet a dovoliť jej použitie pracovníkom ST, ktorí 
potrebujú telefónne spojenie pri výkone svojej práce a riadne sa 
preukážu, resp. poskytovať plnú súčinnosť podla požiadaviek ST, 
ktorä je potrebná na plnenie povinností ST vyplývajúcich mu zo 
Zmluvy o pripojeni alebo zo Zákona, 

il umožniť ST prevádzku, údržbu, meranie a kontrolu zariadení vo 
svojich objektoch, 

k) zabezpečiť utajenie prlstupového hesla k internetovému rozhraniu 
na administráciu koncových zariadení služby Virtual VoiceNet, 

I) 	 písomne bezodkladne oznamovať ST každú zmenu svojich 
identifikačných údajov, ako aj zmenu identifikačných údajov ním 
určeného adresäta. 

Článok III. Práva a povinnosti ST 
1. 	 ST má okrem ďalších práv uvedených v týchto Všeobecných 

podmienkach právo: 

a) na zaplatenie ceny za poskytnutú alebo požadovanú službu 
Virtual VoíceNet podľa Zmluvy o pripojení, Tarify ST a týchto 
Všeobecných podmienok, ak nie je v Zmluve o pripojení 
dohodnuté inak, 

b) na náhradu škody spôsobenej účastnikom v pevnej verejnej sieti a 
na telekomunikačnom zariadení vo vlastníctve ST, 

c) odmietnuťuzavretie Zmluvy o pripojení, ak: 
cl) je poskytovaníe služby Virtual VoiceNet v požadovanom 


mieste, čase alebo rozsahu technicky neuskutočniterné, 


c2) záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu 

o pripojení, najmä preto, že je dlžnlkom ST alebo iného 
podniku, alebo niektorý z týchto podnikov už predtým 
odstúpil od Zmluvy o pripojeni s ním, alebo vypovedal s ním 
Zmluvu o pripojení, 

c3) záujemca nesúhlasi so Všeobecnými podmienkami, 
d) 	 odmietnuť vykonanie zmeny Zmluvy o pripojení z dôvodu 

omeškania účastníka s úhradou splatnej ceny za poskytované 
alebo požadované elektronické komunikačné služby, 

e) 	 dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie slUŽby Virtual 
VoiceNet z dôvodu: 
el) jej zneuživania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo 

vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej 
zneužívaniu, 

e2) nezaplatenia splatnej ceny ani v dodatočnej lehote 5 
kalendámych dní odo dňa splatnosti faktúry, napriek 
predchádzajúcemu náležitému upozorneniu, a to až do 
zaplatenia alebo do zániku Zmluvy o pripojení, 

e3) nedoručenia Protokolu o odovzdaní služby Virtual VoiceNet 
účastníkom v zmysle časti III článku 4 bodu 3, 

e4) plánovaného prerušenia prevádzky, vykonania opráv, servisu 
a údržby telekomunikačných zariadení, 

e5) porušenia zmluvných podmienok zo strany účastnika iných 
ako v bode e2), 

f) vykonávať všetky zmeny telekomunikačných zariadení ST, pokiaľ 
ich uzná za nevyhnutné a prípustné, 

g) 	 informovať účastníka o základných, volitel'ných, doplnkových 

a ostatných službách a produktoch formou písomností (listov, 
letákov, direct mailov a inými podobnými spôsobmi), 

h) 	 na účely priameho marketingu kontaktovať účastníka najmä 
formou volania, zasielania faksimiiných správ, správ elektronickej 
pošty vrátane služby krátkych správ účastnikovi. Účastník 
podpisom Zmluvy o pripojeni vyjadruje svoj súhlas s použitim 
svojich osobných údajov na účely uvedené v tomto bode. Udelený 
Súhlas možno kedykol\lek odvolať, 

i) 	 overiť identifikačné a iné osobné údaje žiadatera o uzavretie 
Zmluvy, ako aj splnenie podmienok pre uzavretie zmluvy 
spôsobom uvedeným v Časti III, Článku I. týchto Všeobecných 
podmienok, 

il 	 požadovať úhradu fakturovanej sumy ešte pred ukončením 

zúčtovacieho obdobia minimálne vo výške mesačnej ceny za 
používanie služby a to na základe čiastkovej faktúry vystavenej ST 
v lehote splatnosti 7 kalendárnych dní od vystavenia tejto faktúry, 
najmä ak účastnik: 
j 1) je dlžnikom spoločnosti alebo 
j2) vykázal vaktuálnom zúčtovacom období alebo 

predchádzajúcich zúčtovacích obdobiach neprimerane 
vysoký nárast objemu volaní alebo elektronickej 
komunikačnej prevádzky alebo 

j3) 	 nebude podra uváženia ST v budúcností schopný riadne 
hradiťsvoje finančné záväzky 

k) 	 podmieniť poskytnutie služby zložením zábezpeky v pripadoch 
označených v týchto Všeobecných podmienkach ako dôvody na 
dočasné prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služby alebo 
v pripadoch ak účastník nedáva záruku, že si bude riadne a včas 
plniť budúce záväzky zo Zmluvy alebo v pripadoch osobitne 
dohodnutých s účastníkom 

I) 	 uspokojiť svoje splatné pohladávky voči účastníkovi zo 
zábezpeky, ak účastník nezaplatí cenu za poskytnutú službu ani 
do 45 kalendámych dní po dni splatnosti faktúry. 

2. Za zneužívanie služby Virtual VoiceNet sa považuje najmä, ak : 
a) sa dodatočne po uzavretí Zmluvy o pripojení preukáže, že 

účastník je dlžníkom ST alebo iného podniku poskytujúceho 
elektronické komunikačné siete alebo služby, 

b) 	 účastnik použije službu Virtual VoiceNet poskytovanú podra 
Zmluvy o pripojeni na podporu, vytvoreníe možnosti alebo 
zapojenie sa do akejkolltek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, 
t. j . aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami 
slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej alebo 
zlomysernej komunikácie, alebo na šírenie poplašnej správy alebo 
výhražných informácii, ako aj výhražného anonymného volania, 

c) 	 účastník použije službu Virtual VoiceNet poskytovanú podľa 

Zmluvy o pripojení na narušenie verejnej siete vrátane 
akéhokol\lek pokusu o získanie neoprávneného prístupu k 
službám alebo k verejnej sieti; účastnik sa pokúsi o preťaženie 
verejnej sieti akýmkolltek spôsobom alebo uskutočni čo i len 
pokus namierený proti integrite verejnej sieti; svojvoľne zmení 
technické zariadenie verejnej siete vrátane koncového bodu siete 
alebo koncového zariadenia pripojeného do tejto siete ; poškodí 
telekomunikačné zariadenie sám alebo ten, kto ho použiva s jeho 
vedomím, 

d) 	 účastnfk neoprávnene zasiahne do telekomunikačného 

zariadenia alebo taký zásah umožní tretej osobe, hoci aj 
z nedbanlivosti, 

e) 	 sa účastník pokúsi sám alebo osoba, ktorá s jeho súhlasom 
použila službu Virtual VoiceNet, zámerne ukrátiť ST o úhrady za 
poskytnutú službu Virtual VoiceNet a iné súvisiace činnosti , 

f) 	 účastník ruší alebo ohrozuje prevádzku verejnej siete koncovým 
zariadením, ktoré nie je vo vlastníctve ST, alebo pripojí koncové 
zariadenie, ktoré nespfňa požiadavky podla osobitných 
všeobecne záväzných právnych predpisovi , 

g) účastník prenechá službu Virtual VoiceNet tretej osobe na 
výhradné uživanie, 

h) používa službu Virtual VoiceNet spôsobom, ktorý znemožňuje ST 
kontrolu jej používania. 

i) 	 účastník využíva službu Virtual VoiceNet v rozpore s Časťou III, 
čl.l, bodom 3. realizáciou volaní z lokality mimo adresy 
umiestnenia služby uvedenej v Zmluve o pripojení. 

3. 	 ST je povinný: 
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a) 	 uzavrieť Zmluvu o pripojeni s každým žiadateľom, ak nie je dôvod alebo iného zákonom určeného registra, alebo iné osoby na to 
na jej odmietnutie podra bodu 1 pism. c) tohto článku, oprávnené podra príslušných právnych predpisov, prípadne osoby 

b) 	 predkladať účastnikovi prehladné a zrozumitelhé vyúčtovanie nimi pisomne splnomocnené. Podpis štatutárneho orgánu na 
poskytovanej služby Virtual VoiceNet, pokiar z povahy služby plnomocenstve musi byt' úradne osvedčený. 
Virtual VoiceNet nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné; na 9. ST má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy o pripojani s konkrétnym 
požiadanie účastnika poskytovať aj detailné údaje o jednotlivých žiadatelom, ak žiadaternechce pristúpiťna všetky zmluvné podmienky 
odchádzajúcich volaniach, užívania služby Virtual VoiceNet alebo ak nepredloží všetky doklady 

c) 	 poskytnúť na žiados.. účastníka, ak je to technicky možné, službu požadované ST na jej uzavretie. 
zachytenia zJomyselhých alebo obfužujúcich volaní, 10. ST má právo odmietnuť uzatvoriť Zmluw o pripojeni aj v pripade, ak 

d) 	 pokiaľ možno vopred a včas oznámi" účastnikom služieb Virtual poskytovanie služby Virtual VoiceNet v požadovanom mieste, čase 
VoiceNet buď priamo, alebo iným vhodným spôsobom alebo rozsahu je technicky neuskutočnitelhé alebo ak žiadateľ 
obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v nezabezpečí potrebný súhlas v zmysle časti III článku I. bodu 
poskytovaní služby Virtual VoiceNe!. Táto povinnos" sa neVZ1'ahuje 5 a 6 týchto Všeobecných podmienok. 
na čas mimoriadnej situácie, 

e) 	 vrátiť účastnikovi nim zloženú zábezpeku, resp. jej zostatok bez Clanok V. Zmena Zmluvy o pripojeni 
zbytočného odkladu po úhrade všetkých pohradávok spoločnosti 1. Zmluvu o pripojení je možné meniť len na základe dohody oboch 
ST voči účastníkovi v lehote osobitne dohodnutej s účastníkom, zmluvných strán uzavretej v pisomnej alebo ústnej forme alebo iným 
najneskôr však do 4 mesiacov odo dňa ukončenia Zmluvy. konkludentným spôsobom, ktorým sa dosiahne súlad vôle strán 
Zloženú zábezpeku, resp. jej zostatok vráti ST účastníkovi Zmluvy o pripojenI.. Zmena Zmluvy o pripojení môže byť realizovaná 
pri písan im peňažných prostriedkov na bankový účet označený formou Specifikácie, ktorou môže účastnik požiadať o pripojenie 
účastníkom alebo prostrednictvom poštového peňažného ďalšieho koncového bodu siete v rámci služby Virtual VoiceNet alebo 
poukazu. V súvislosti s poskytnutím zábezpeky nevzniká zmenu parametrov služby Virtual VoiceNet, preloženie alebo zrušenie 
účastnikovi voči ST nárok na akékolvek úroky alebo iné formy účtov služby Virtual VoiceNe!. 
zhodnotenia poskytnutých peňažných prostriedkov. 2. ST je povinný najneskôr do 30 dni po doručani návrhu na zmenu 

Zmluvy o pripojeni návrh odmietnuť alebo akceptova" a oznámiť 
Clanok IV. Uzatvorenie Zmluvy o pripojeni výsledok účastnikovi. Po tento čas je účastnik svojím návrhom na 
1. 	 K uzavretiu pisomnej Zmluvy o pripojení dochádza dňom jej zmenu zmluvy viazaný. Akceptáciou návrhu sa dodatok k Zmluve 

podpisania oboma zmllNnými stranami, pripadne oprávnenými o pripojeni stáva platným a tvori neoddelitelhú súčasť Zmluvy 
zástupcami oboch zmluvných strán, na riadnom vyplnenom tlačive ST o pripojeni. 
predloženom žiadatelom na prislušnom mieste predeja "T-Centrum", 3. ST je oprávnený zmeniť zmluvné podmienky dojednané s účastníkom 
resp. predajcovi ST alebo obchodnému zástupcovi ST. žiadateľ je v Zmluve o pripojeni, pričom zmenou zmluvných podmienok sa 
viazaný svojim návrhom na uzavretie zmluvy preloženým ST počas rozumie najmä úplná alebo čiastočná úprava, zmena alebo zrušenie 
lehoty 30 dní odo dňa doručenia ST, pokiaľnebolo dohodnuté inak. programu služieb alebo služby, a to vrátane ich kvality, rozsahu, 

2. 	 Ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, resp. ak je to technicky štruktúry, výšky ceny alebo inej podmienky (ďalej spoločne 

realizovatelhé, ST zriadi požadovanú službu do 14 pracovných dní odo označované aj ako ,zmena zmluvných podmienok"). ST je oprávnený 
dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení. uskutočniťzmenu zmluvných podmienok z dôvodu: 

3. 	 Záväzok zriadiť službu Virtual VoiceNet je splnený dňom, v ktorom je a) zmeny podmienok na trhu poskytovania elektronických 
služba Virtual VoiceNet technologicky pripravená na odovzdanie komunikačných služieb, alebo 
účastníkovi. Ak nie je možné ildovzdať celú službu Virtual VoiceNet b) zvýšenia nákladov spoločnosti ST súvisiacich s poskytovanim 
(pripojenie všetkých koncových zariadení s aktivovanými účtami) služby alebo programu služieb, alebo 
z technických dôvodov, môže ST po dohode s účastníkom odovzda" c) zmeny miery inflácie zverejnenej Statistickým úradom Slovenskej 
len tú časť služby Virtual VoiceNet, ktorá je technologicky pripravená republiky za predchádzajúce obdobia, alebo 
na odovzdanie. ST n a tento deň zvolá stretnutie s oprávneným dl zmeny marketingovej stratégie ST, alebo 
zástupcom účastnika na účely protokolámeho odovzdania služby e) mar1<etingového alebo technologického vývoja služieb alebo 
Virtual VoiceNet, ktoré sa uskutoční v mieste jedného z koncových siete, alebo 
bodov siete. f) realizovania relevantných legislativnych zmien, alebo 

4. 	 Služba Virtual VoiceNet sa považuje za odovzdanú účastníkovi a môže g) vydania rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, ktoré 
sa začať fakturácia: zakladá povinnosťalebo právo ST vykonať danú zmenu zmluvných 
a) dňom podpisu Protokolu o odovzdani oprávneným zástupcom podmienok. 

účastníka, ak sa tak stalo na mieste odovzdania, 	 3a. Z dôvodu relevantných legislativnych zmien je ST oprávnený vykonať 
b) 	 dňom odovzdania služby Virtual VoiceNet ak účastník zmenu zmluvných podmienok aj v prípade zmeny sadzby dane 

nezabezpečí prítomnosť svojho oprávneného zástupcu pri z pridanej hodnoty. 
protokolárnom odovzdaní služby Virtual VoiceNet na dohodnutom 4. ST je povinný oznámit' účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných 
mieste a v dohodnutom čase. V tom prípade ST v deň odovzdania podmienok, ktoré sa účastníka týkajú, a to spôsobmi stanovenými ST, 
služby Virtual VoiceNet oznámi účastníkovi elektronickou poštou napr. prostredníctvom Miesta predaja, T -Centrum, zverejnením 
alebo faxom, že služba VirtuarVoiceNet bola zriadená, a doruči zmenených zmllNných podmienok alebo uveden im informácie 
účastnikovi Protokol o odovzdaní. Účastník je povinný doručiť ST o zmene na internetovej stránke ST, uvedenim informácie vo faktúre, 
podpisaný Protokol o odovzdani do 14 dní odo dňa odovzdania informačných materiálov, tlačových správ alebo inými spôsobmi podl'a 
službyVirtual VoiceNet. úvahy ST (ďalej len .stanovené spôsoby oznamovania") a najmenej 

5. 	 Protokol o odovzdan i je neoddelitelhou súčasťou Zmluvy o pripojeni. jeden mesiac pred účinnosťou podstatnej zmeny zmluvných 
6. 	 Zmluva o pripojení môže byťuzavretá len s jedným účastnikom. podmienok. Podstatnou zmenou zmluvných podmienok sa rozumie 
7. 	 Zmluva o pripojeni sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiar v Zmluve o taká zmena Zmluvy o pripojení, ktorá spočíva v zvýšeni ceny služieb, 

pripojení nie je dohodnuté inak .. ktoré je účastník povinný podľa Zmluvy užíva" alebo ktorá objektívne 
8. 	 Zmluw o pripojení podpisuje priamo účastnik, prípadne jeho spôsobuje obmedzenie alebo zhoršenie práv alebo rozširenie 

splnomocnený alebo zákonný zástupca. Splnomocnený zástupca je povinností Účastníka voči ST nad rozsah výslovne dohodnutý v Zmluve 
povinný preukázať svoje oprávnenie pisomným plnomocenstvom o pripojení. 
s osvedčeným podpisom splnomocnitera. Zákonný zástupca je Za podstatnú zmenu zmluvných podmienok sa však nepovažuje 
povinný sa preukázať originálom alebo osvedčenou kópiou zvý!enie ceny programov služieb alebo Služieb z dôvodu zvýšenia 
prislušného rozhodnutia alebo osvedčenia štátneho či iného sadzby dane z pridanej hodnoty, ak ide o zvýšenie ceny v rozsahu 
povereného orgánu. U právnickej osoby podpiSUje Zmluvu o pripojení prislušnej zmeny sadzby dane, maximálne však do výšky 
jej štatutárny orgán právoplatne zapísaný do prislušného obchodného zodpovedajúcej nárastu sadzby dane o dva percentuálne body. 



Informácie o zmenách zmluvných podmienok podla predchádzajúcej 
vety ako aj o ostatných zmenách zmluvných podmienok (napr. o 
rozšírení služieb, nahradení pôvodných služieb novými službami, 
trvalom alebo prechodnom znížení ceny služieb, zmenách služieb, 
ktoré nespôsobujú obmedzenie práv aiebo roz~írenie povinností 
účastníka voči ST, zvýšeni kvality služieb, zmene názvu, rozsahu, 
~truktúry programov služieb a služieb, a pod., a to bez ohľadu na 
skutočnosť, či účastník je povinný slulby dotknuté zmenou využIval' 
alebo nie), je ST oprávnený oznámiť účastníkovi níektorým zo 
stanovených spôsobov oznamovania, a to najneskôr ku dňu účínnosti 
zmeny zmluvných podmienok, ak v osobitných prípadoch nevyplýva 
ST povinnosťoznámiťdanú zmenu skôr. 

5. 	 Zmena zmluvných podmienok je účinná ku dňu uvedenému 
spoločnosťou ST voznámení o danej zmene zmluvných podmienok 
podla bodu 4. tohto článku všeobecných podmienok. Ak účastník 

v prípade podstatnej zmeny zmluvných podmienok neodstúpi od 
Zmluvy o pripojení podľa bodu 6. tohto článku všeobecných 
podmienok, má sa za to, že s danou podstatnou zmenou zmluvných 
podmienok súhlasí. 

6. 	 Účastník, ktorý nesúhlasí so zmenou zmluvných podmienok, má právo 
odstúpiť od Zmluvy o pripojení, v prípade podstatnej zmeny zmluvných 
podmienok bez sankcii, a to doručením písomného oznámenia o 
odstúpení ST najneskôr do dátumu nadobudnutía účinnosti zmeny 
zmluvných podmienok. V takomto prípade právne účinky odstúpenia 
od Zmluvy o pripojení nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny 
zmluvných podmienok. 

7. 	 ST si vyhradzuje právo dočasne zmeniť Tarifu ST na určitý vopred 
stanovený čas za podmienky, že takáto zmena je na prospech 
účastníkov verejnej služby (tzv. akcie). V takom prípade ST o tejto 
zmene upovedomí účastnikov prostredníctvom niektorého zo 
stanovených spôsobov oznamovania najneskôr v deň nadobudnutia 
účinnosti dočasnej zmeny Tarify ST. 

Článok VI. Zánik Zmluvy o pripojeni 
2. 	 Zmluva o pripojení zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktoru bola Zmluva o pripojení uzavretá, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
cl výpoveďou, 

dl odstúpením, 
el smrťou alebo zánikom účastníka. 

3. 	 Ak bola Zmluva o pripojení uzavretá na dobu určitú , zaniká uplynutím 
tejto doby, resp. dňom určeným v Zmluve o pripojeni. 

4. 	 Zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú môže účastník 

vypovedať: 

al 	 z akéhokollrek dôvodu alebo 
bI 	 aj bez udania dôvodu. 

5. 	 Účastník môže v súlade s ust. § 43 ods. 4 Zákona odstúpiť od Zmluvy 
o pripojení okrem pripadov uvedených v týchto Všeobecných 
podmienkach, aj ak mu ST 
al opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa 

zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s podstatnými vadami, 
b) opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v 

určenom čase 

cl 	 neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej 
jeden mesiac vopred, alebo ho neinformoval najmenej jeden 
mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez 
sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najneskôr však do troch 
mesiacov odo dňa, kedy bol podnik podľa § 42 ods. 3 písm. el 
Zákona povinný oznámiť účastnikovi podstatnú zmenu zmluvných 
podmienok. 

5. 	 Zmluvou uzatvorenou na dobu určitú sa účastník zaväzuje nezrušiť 
spôsobmi uvedenými v týchto Všeobecných podmienkach s výnimkou 
odstúpenía podla bodu 4. 

6. 	 ST je oprávnený vypovedal' Zmluvu o pripojení bez ohľadu na to, či 
bola uzavretá na dobu určitú, alebo na dobu neurčitú : 

al ak ST ďalej nemôže poskytovať službu Virtual VoiceNet 
v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov 
technickej neuskutočnitelnosti ďalšieho poskytovania služby 
Virtual VoiceNet, 

b) 	 z dôvodu modernízácie elektroníckých komunikačných služieb, 
s ktorou je spojené poskytovanie služby Virtual VoiceNet podľa 
uzavretej Zmluvy o pripojeni. 

7. 	 Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany a uplynie 
posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom bola písomná výpoveďdoručená druhej zmluvnej strane. 

8. 	 V prípade, ak účastník vypovie Zmluvu o pripojení a požiada ST 
o zriadenie inej služby vo verejnej sieti, ST nezaručuje zachovanie 
pôvodného účastníckeho čísla. 

9. 	 V prípade, ak účastník vypovie Zmluvu o pripojení uzavretú na dobu 
neurčitú pred dňom pripojenia koncového telekomunikačného 

zariadenia do verejnej siete, je účastník povinný uhradiťST zriaďovaci 
poplatok podľa platnej Tarify ST. 

10. ST má právo odstúpiťod Zmluvy o pripojení, ak: 
al 	 účastnik opakovane neoprávnene zasahuje do 

telekomunikačného zariadenia verejnej siete alebo takYto zásah 
umožni tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti, 

b) 	 účastnik nezaplatil cenu za poskytnutú službu Virtual VoiceNet ani 
do 45 dni po dni splatnosti, 

cl 	 účastník pripoji také telekomunikačné zariadenie k verejnej sieti, 
ktoré nesp(ňa požiadavky podľa osobitných všeobecne záväzných 
právnych predpisov 1 , a ani na výzvu ST ho neodpojí, 

dl účastník opakovane používa službu Virtual VoiceNet spôsobom, 
ktorý znemožňuje ST kontrolu jej použivania, 

e) účastník opakovane porušuje podmienky Zmluvy o pripojení 
alebo zneužíva verejnú službu, 

II 	 bude ktorakollrek služba alebo jej časť poskytovaná podľa tejto 
zmluvy čo i len čiastočne zneužitá na porušovanie Zákona a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. ST 
nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú prerušením 
poskytovania akejkollrek služby alebo jej časti na základe 
odstúpenia od Zmluvy o pripojení pod ra predchádzajúcej vety, 

g) 	 bolo rozhodnuté o zrušení poskytovania služby Virtual VoiceNet. V 
takom prípade pisomné oznámenie o zrušení služby Virtual 
VoiceNet je ST povinný zaslať účastníkovi najneskôr 20 dní pred 
dňom zrušenia služby Virtual VoiceNet; k zániku Zmluvy o 
pripojení dochádza ku dňu účinnosti zrušenia služby Virtual 
VoiceNet, 

h) 	 sa údaje uvedené účastníkom v Zmluve o pripojení dodatočne 
preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mar za následok vznik 
ujmy, 

i) 	 je účastník insolventný, najmä ak na majetok účastníka bol 
podaný návrh na vyhlásenie konkurw, ak bola na účastníka 

uvalená nútená správa podra osobitných predpisov alebo ak 
účastník vstúpil do likvidácie, 

j) 	 účastník, ktorY požiadal o dočasné prerušenie poskytovania 
služby Virtual VoiceNet, najneskôr posledný pracovný deň lehoty, 
počas ktorej bolo poskytovanie služby Virtual VoiceNet dočasne 
prerušené, nepožiada spôsobom podra Všeobecných podmienok 
a Tarify ST o opätovné využivanie služby Virtual VoiceNet. 

11. 	 Odstúpením od Zmluvy o pripojení zmluva zaniká. Odstúpenie 
nadobúda účinnosť, okrem prípadu podla čl. V. bodu 5. tejto časti, a čl . 

VI., bodu 10 písm. g) tejto časti posledným dňom mesiaca, v ktorom v 
súlade s týmito Všeobecnými podmíenkami prejav vôle oprávnenej 
strany odstúpiť od Zmluvy o pripojení je doručený druhej strane; po 
tomto čase nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo 
zmeniť bez súhlasu druhej strany. ST môže odvolať odstúpenie od 
Zmluvy o pripojení podané z dôvodu podľa bodu 10. písm. bI tohto 
článku Všeobecných podmienok, a to za predpokladu, že o to účastník 
požiadal a uhradil ST všetky dlžné sumy pred dňom nadobudnutia 
účinnosti odstúpenia. 

12. 	 Smrťou fyzickej osoby, ktorá je účastníkom služby Virtual VoiceNet, 
alebo vyhlásením takejto fyzickej osoby za mŕ1vu Zmluva o pripojeni 
Zaniká. Zmluva o pripojení takisto zaniká zánikom právnickej osoby, 
ktorá bola účastníkom služby Virtual VoiceNet. 

13. ST je oprávnený okamžite, ako sa dozvie o skutočnosti , že účastník 
zomrel, bol vyhläsený za mŕ1veho alebo zanikol, zastaviť poskytovanie 
služby Virtual VoiceNet. 

Cast IV, Cena, platobné podmienky a spoplatňovanie 
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1. 	 Ak nie je cena za poskytovanú alebo požadovanú službu Virtual 
VoiceNet dohodnutá v Zmluve o pripojení výslovne, platí, že sa na ňu 
vzťahuje Tarifa ST. 

2. 	 Sadzby cien za zriadenie a poskytovanie služby Virtual VoiceNet 
vrátane zliav, príplatkov a bezplatne posk'ytovaných služieb, ako aj 
podmienky, za akých sa sadzby uplatňujú, sú uvedené a účastníkovi 
fakturované vo výške a spôsobom stanoveným Tarifou ST, ak nie je 
v Zmluve o pripojení dohodnuté inak. 

3. 	 V mimoriadnom pripade je ST oprávnený v Zmluve o pripojení stanoviť 

cenu dohodou za zriadenie služby Virtual VoiceNet a poskytovanie s 
tým súvisiacej služby s ohl"adom na osobitné technické riešenie 
zabezpečenia služby Virtual VoiceNet alebo na mimoriadny rozsah 
poskytovania služby Virtual VoiceNet. 

4. 	 Všetky ceny za elektronické komunikačné služby a iné služby 
poskytnuté účastníkovi zo strany ST alebo ním požadované (vrátane 
ceny za poskytovanie služby) sú účastníkovi vyúčtované po skončení 
fakturačného obdobia faktúrou za služby (ďalej len .faktúra"). 
Fakturačným obdobím sa rozumie spravidla jeden kalendárny mesiac, 
ak nie je v Zmluve o pripojení dohodnuté inak. Pre účastníkov-fyzické 
osoby nepodnikatel"ov , ktorí fakturované ceny za služby hradia formou 
inkasnej platby, je tlačená (papierová) forma faktúry vystavená 
spravidla po skončení dvoj mesačného fakturačného obdobia. Pri 
dvojmesačnom fakturačnom období je fakturovana celkova cena 
rozdelena na dve rovnaké čiastky (so zohl"adnením zaokrúhl"ovacích 
rozdielov) s dvoma lehotami splatnosti, z ktorých prva bude 

inkasovaná v mesiaci vystavenia faktúry a druhá o mesiac po dátume 
splatnosti prvej čiastky, ak nie je dohodnuté inak, Pre účastníkov, ktorí 
majú zmluvne dohodnutú elektronickú formu faktúry, je táto faktúra 
vystavená spravidla po uplynutí jednomesačného fakturačného 

obdobia, ak nie je dohodnuté inak Deň vzniku daňovej povinnosti je 
deň dodania služby podla platného zákona o DPH. ST ma právo 
dodatočne vyfakturovať služby, ktoré z technických príčin nebolo 
možné zahmúť do faktúry za aktuálne fakturačné obdobie. 

5. 	 Vystavená faktúra je vyhotovená spravidla v tlačenej, písomnej forme. 
Účastník a ST sa môžu dohodnúť na elektronickom vyhotovení faktúry. 
V pripade, že si účastník spôsobom určeným ST zvolí elektronickú 
formu faktúry, udellJje týmto v súlade s § 75 zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty súhlas na to, aby mu ST vyúčtovaval služby 
faktúrou vyhotovenou výlučne v elektronickej forme (ďalej aj ako 
.. elektronická faktúra") a berie na vedomie, že ST mu nie je povinný 
zasielať aj faktúru v tlačenej, písomnej forme, ak účastník nepožiada 
o jednorázové alebo pravidelné vyhotovenie odpisu elektronickej 
faktúry, ktoré je spoplatňované cenou podla platnej Tarify 

6. 	 Ak vystavená faktúra (vyúčtovanie ceny za poskytnuté alebo 
požadované služby), bez ohladu na formu jej vyhotovenia nie je 
účastníkovi doručená alebo sprístupnená do 17 dní po skončení 
jednomesačného alebo dvojmesačného fakturačného obdobia (bod 4 
tejto časti Všeobecných podmienok) je účastník povinný túto 
skutočnosť oznamiť na Mieste predaja ..T-Gentnum" alebo na 
Telefonické centrum služieb zákazníkom ST, príp. predajcovi ST. 
V prípade, že tak účastnik v lehote 22 dní po skončení fakturačného 
obdobia neurobí, považuje sa faktúra za doručenú posledným dňom 
tejto lehoty. Ak účastník v tejto lehote oznámi ST, že faktúra mu nebola 
doručená, bude mu doručený opis faktúry. 

7. 	 Pokial" bude účastníkovi pri zriadení alebo zmene Zmluvy o pripojení 
odovzdávana služba Virtual VoiceNet postupne, po častiach, bude mu 
účtovaná cena za už odovzdané časti služby Virtual VoiceNet. 

8. 	 Účastník je povinný platiť splatné ceny za poskytnuté alebo 
požadované služby v lehote splatnosti, ktora je uvedená na príslušnej 
faktúre, resp. upomienke. 

; -_. 9. 	 V prípade neuhradenia splatnej dlžnej čiastky za poskytnuté alebo 
požadované služby, ako aj akéhokollrek iného peňažného záväzku 
účastníka voči ST, je ST oprávnený účtovať účastníkovi, ktorý je 
právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň 
omeškania. V prípade neuhradenia splatnej dlžnej čiastky za 
poskytnuté alebo požadované služby, ako aj akéhokollrek iného 
peňažného záväzku účastníka voči ST, je ST oprávnený účtovať 

účastnikovi, ktorý je fyzickou osobou . nepodnikateľom, úrok z 
omeškania podl"a predpisov občianskeho práva. V prípade ak platná 
právna úprava stanovi vyššie úroky z omeškania ako sú dohodnuté 
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v tomto bode, má ST nárok na úroky z omeškania v takejto zákonnej 
výške. 

10. 	 Poskytovanie služby Virtual VoiceNet podlieha dani z pridanej hodnoty 
vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi. 

11. 	 Účastník môže v Zmluve o pripojení určiť osobu, ktorá bude oprávnená 
v jeho mene preberať všetky pisomnosti, faktúry a upomienky určené 
účastníkovi, zasielané na adresu uvedenú v Zmluve o pripojení (ďalej 
len .adresát"). Účastník výlučne zodpovedá za to, že úhrada cien za 
poskytnuté alebo požadované služby vyúčtované v príslušnej faktúre 

bude uskutočnena v lehote splatnosti. Záväzok účastníka zaplatiť 

fakturovanú cenu prostredníctvom bezhotovostného platobného styku 
je splnený okamihom pripisania dlžnej sumy na účet ST. 

12. 	 ST je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Tarife ST 
za nedodržanie lehoty splatnosti uvedenej na faktúre. Ak je 
vyúčtovaných viac služieb jednou faktúrou, zmluvná pokuta sa 
uplatňuje len raz. 

13. 	 Cena za automaticky uskutočnené lP volania sa určuje podl"a 
detailného záznamu riadiaceho centra služby Virtual VoiceNet, ktorý 
obsahuje informaciu o volaní v zavislosti od druhu volania, držky 
trvania volania, času v ktorom sa volanie uskutočnilo, a to 
prostredníctvom stanovených cien za tarifnú jednotku. Záznam 
obsahuje detailné informácie o úspešných a neúspešných 
odchádzajúcich volaniach. Pre fakturovanie ceny za automaticky 
uskutočnené volania sa berie iba taký detailný záznam, ktorý obsahuje 
informáciu O úspešnom odchádzajúcom volani. Pre stanovenie 

celkovej výšky ceny za automaticky uskutočnené volania je 
rozhodujúci počet tarifných jednotiek vykazaných príslušným 
zariadením ST, pokial" nebola zistená porucha ovplyvňujúca počet 
tarifných jednotiek a cenu za tarifnú jednotku. Cena za tarifnú jednotku 
je jednoznačne určená druhom volania, časom, v ktorom bolo volanie 
uskutočnené, a volacím programom. 

14. 	 Účastník zodpovedá za všetky volania uskutočnené koncovým 
zariadením služby Virtual VoiceNet využívanej na poskytovanie služieb 
v zmysle Zmluvy o pripojeni bez ohladu na osobu, ktora volania 
uskutočnila, a je povinný zaplatiť ST cenu za uživanie takto 
poskytovaných alebo požadovaných elektronických komunikačných 
služieb. 

15. 	 ST má právo požadovať vopred platbu za požadované alebo 
poskytované služby. 

16. 	 Pri prerušeni poskytovania služby Virtual VoiceNet trvajúcom 
nepretržite dlhšie ako 30 minút, pokial" účastník za toto prerušenie 
nezodpovedá, vráti ST uživatelovi pomemú časť už zaplatenej 
mesačnej ceny za používanie služby. Podmienkou je, že účastnik 

ohlási takéto prerušenie na prislušnej ohlasovni porúch a uplatni si 
svoje právo na vrátenie pomernej časti ceny v ST v zákonnej lehote do 
troch mesiacov po obnoveni poskytovania služby Virtual VoiceNet. Cas 
prerušenia poskytovania služby Virtual VoiceNet sa počita odo dňa, 
keď bolo prerušenie poskytovania služby Virtual VoiceNet ohlásené a 
ST overené. 

17. 	 Ak účastnik odstúpi od navrhu na uzatvorenie zmluvy a ST už začal 
práce spojené so zriadením, je účastník povinný uhradiť ST cenu za 
zriadenie podl"a platnej Tarify ST. 

18. 	 ST je oprávnený započitať akékollrek svoje pohľadávky, ktoré má voči 
účastnikovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré 
nie sú premlčané, proti akýmkollrek pohľadávkam, ktoré má účastnik 
voči ST. 

ČasfV. Telekomunikačné tajomstvo a ochrana infonnácif 
adAt 

Clánok I. Telekomunikac!n6 tajomstvo 
1. 	 Predmetom telekomunikačného tajomstva sú: 

a) 	 informácie a dáta prijimané, prenašané, sprostredkúvané 
a uchovavané pri poskytovani služieb, najmä obsah prenášaných 
informacií, 

b) údaje komunikujúcich stran, 
c) prevádzkové doklady súvisiace s elektronickými komunikačnými 

službami. 
2. 	 Predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú 

zverejnené v zozname účastnikov. 
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3. 	 Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať kaidý, kto pride s 
jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, prí používaní 
služieb alebo náhodne. 

4. 	 Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť len 
Telekomunikačnému úradu SR a osobe , ktorej sa týka, oprávneným 
zástupcom alebo právnym nástupcom a štátnemu orgánu 
oprávnenému na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu, 
vyšetrovania, zisťovania a stíhania trestných činov alebo 
neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia podla 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. 	 ST je napriek neuverejneniu účastníka v telefónnom zozname povinný 
poskytovať súdom, prokuratúre a iným štátnym orgánom podra 
osobitných predpisov informácie, ktoré sú predmetom 
telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana 
osobných údajov. 

6. 	 Nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií a dát prenášaných 
prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sieti inými 
osobami , ako sú komunikujúce osoby, okrem zmluvne dohodnutého 
spôsobu s účastníkom služby Virtual VoiceNet a v rámci výkonu 
zákonných oprávnení štátnych orgánov, nie je dovolené. 

7. 	 Zákaz sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa týkajú: 
al pôvodcu zlomyseľného volania, 
bl pôvodcu šírenia poplašnej správy alebo výhrainých ínformácií, 
cl pôvodcu volania zneužívajúceho službu využitím 

telekomunikačného zariadenia vo svoj prospech, na ujmu ST, 
alebo tretej osoby, 

dl koncových zariadení, z ktorých sa uskutoč nili konania podľa 

písmen a) ai cl. 

ČI,"ok II. Ochrana údajov 
A. 	 Spracúvanie údajov na zákonn' účely 
I . 	 Súčasťou návrhu na uzavretie Zmluvy O pripojení je súhlas žiadateľa so 

spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle Zákona o ďalšich 
všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných 
údajov. 

2. 	 ST je oprávnený v zmysle § 57 ods. 2 Zákona bez súhlasu účastníka 
získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú obchodné meno a 
sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania 
podnikateľa fyzickej osoby alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými 
sú meno, priezvisko, akademický titul a adresa, rodné číslo, číslo 

identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna 
prislušnosť a výška neuhradených záväzkov a kategória prístupu 
k sieti , pre účely: 
al uzavretia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, 
b) fakturácie vyúčtovania úhrady, prij lmania a evidencie platieb 

a evidencie pohl'adávok, 
c) vypracovania zoznamu účastnikov, 
dl podávania informácií v rámci činnosti koordinačných 

a operačných stredísk tiesňového volania, 
e) 	 spolupráce a poskytovania súčinnosti s Policajným zborom, 

s inými orgánmi činnými v trestnom konani alebo s inými orgánmi 
štátu v zmysle § 55 Zákona, 

f) 	 uchovávania údajov podla § 59a Zákona . 
3. 	 Tieto údaje bude ST spracúvať po dobu platnosti zmluvy o pripojení, 

ako aj po jej skončeni v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu , 
evidencie a vymáhania pohladávok ST za poskytnuté služby, v pripade 
vybavovania podaní účastníka alebo splnenia zákonných podmienok 
pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených 
zákonom na uplatnenie práv. 

4. 	 ST je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez 
súhlasu Účastnika spracúvaftitul, meno, priezvisko a adresu Účastnika 
pre potreby poštového styku ST s ú častnikom a evidencie týchto 
údajov. 

5. 	 ST je v zmysle Zákona bez súhlasu účastnika oprávnený spracúvať a 
uchovávať Prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v priebehu ktorej 
je možné právne napadnúťvyúčtovanie za Služby alebo uplatniť nárok 
na úhradu. V prípade začatia reklamácíe alebo mimosúdneho riešenia 
sporu o výške úhrady alebo o kvalite Služieb ST uchováva 
Prevádzkové údaje ai do oznámenia výsledku prešetrenia reklamácie 
alebo skončenia mimosúdneho riešenia sporu Telekomunikačným 
úradom Slovenskej republiky. ST je v zmysle Zákona oprávnený 

uchovávať Prevádzkové údaje na účel vyúčtovania úhrad oprávnených 
nárokov ST, zodpovedania otázok účastníka , zisťovania protiprávnych 
konaní, na marketingové účely alebo poskytovanie Služieb s pridanou 
hodnotou. 

6. 	 ST je oprávnený bez súhlasu účastníka : 

a) okrem údajov uvedených v bode A.2., A.4. a A.5. spracúvať aj iné 
údaje, ktoré o účastníkovi získa, a 

b) spracúvať údaje o účastníkovi i po skončaní účelu ich 
spracúvania. 

Spracúvanie podra predchádzajúcej vety je možné výlučne však za 
podmienky, že takéto spracúvanie bez súhlasu je dovolené príslušnými 
právnymi predpismi (napr. ak je to nevyhnutné na ochranu zákonných 
práv a právom chránených záujmov ST) a len v nevyhnutnom rozsahu 
a na nevyhnutnú dobu. 

B. 	 Spracúvanie údajov na rnar1I:etingové účely 

7. 	 ST je oprávnený spracúvať titul, meno, priezvisko, adresu, na 
zasielanie marketingových ponúk v rámci priameho marketingu. 

8. 	 ST je taktiež oprávnený spracúvať telefónne a faxové číslo a adresu 
elektronickej pošty účastníka, ktoré ST získal v súvislosti s predajom 
tovaru a Služieb a v súlade so Zäkonom a osobitnými právnymi 
predpismi, na kontaktovanie účastnika za účelom priameho 
marketingu svojich, spoločnosťou ST poskytovaných produktov a 
Služieb, formou zasielania elektronickej pošty. Elektronickou poštou 
sa pritom rozumie akákoilIek textová, hlasová, zvuková či obrazová 
správa zaslaná prostrednictvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v 
sieti alebo v koncovom zariadení prijemcu, kým si ju príjemca 
nevyzdvihne (napr. SMS, MMS, emaily). 

9. 	 Na základe súhlasu účastnika je ST taktiež oprávnený na marketingové 
účely (napr. vypracovanie adresných ponúk produktov a služieb 
Podniku alebo iných osôb, vývoj produktov a služieb a ich uvádzanie 
na trh) spracúvať okrem údajov podra bodu 8.7. a B.8 aj (i) údaje 
účastníka podra bodu A.2. tejto časti Všeobecných podmienok a ďalšie 
údaje uvedené pri udelení súhlasu účastnika s výnimkou údaju 
o rodnom čísle , čísle identifikačného dokladu a iného dokladu 
totožnosti, štátnej príslušnosti a výške neuhradených záväzkov, ako aj 
(ii) prevádzkové údaje (vrátane údajov o Uživatelovi podra telefónnych 
čísel volaných z jeho prístupu k sieti) a (iii) iné údaje o účastníkovi, 
ktoré získa v súvislosti s poskytovanim Služieb (napr. dobu trvania 
Zmluvy, druh programu služieb, aktivované Služby). 

10. Na základe súhlasu účastníka je ST taktiež oprávnený spracúvať údaje 
podra bodu 8.7. až 8.8. tejto časti Všeobecných podmienok aj na 
kontaktovanie účastnika ohladne marketingových ponúk tretich osôb, 
pričom je oprávnený kontaktovať Účastníka tak volaním ako aj 
prostredníctvom elektronickej pošty. 

11 . Súhlas účastníka podľa bodov 8.9 ai 8.10, bude účinný do uplynutia 
jedného roka po ukončení všetkých zmluvných vzťahov medzi 
Účastníkom a ST. Účastník má právo kedykoIlIek bezplatne odvola!' 
svoj súhlas podla bodov B.9 ai B.l 0, resp. odmietnuť používanie jeho 
údajov podra bodov B.7 a 8.8, a to prejavom vôle doručeným do 
díspozície ST. 

12. Účastník berie na vedomie, že ak udelí súhlas podľa bodov B.9 až 
B.l0, tento sa vzťahuje na údaje získané zo všetkých zmluvných 
vzťahov medzi Účastníkom a ST, tzn. aj na údaje, ktoré o ňom ST ziska 
zo zmlúv, ktoré budú uzavreté ai v budúcnosti (a to aj v prípade, že 
tieto zmluvy nebudú obsahovať takýto súhlas), ako aj zo zmlúv 
uzavretých v minulosti (a to aj v prípade, ak v týchto súhlas vyjadrený 
nebol, resp. bol v nich vyjadrený nesúhlas). Účastník berie na vedomie, 
že ST je oprávnený pod ra § 55 ods. 9 Zákona spracúva!' nevyhnutné 
údaje týkajúce sa dlžníkov, alebo osôb, o ktorých ST alebo iný podnik 
zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačne zariadenia, či 

zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel 

uvedený v § 42 ods. 1 písm cl Zákona pre posúdenie, či účastník dáva 
záruky, že bude plniťzmluvu o pripojení. 

C. 	 Spracúvanie údajov na účely5Mby, pridanou hodnotou 

13. 	 Na základe súhlasu účastnika je ST oprávnený spracúvať 

prevádzkové a lokalizačné údaje účastníka na zabezpečenie služieb s 
pridanou hodnotou (vrátane údajov podra telefónnych čísel volaných z 
jeho prístupu k sieti), a to i v rozsahu väčšom , ako je potrebné na 
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prenos komunikácie alebo vyúčtovanie tejto služby. Za udelenie 
súhlasu sa pritom považuje aj aktivácia Služby s pridanou hodnotou. 
Účastník môže kedykol~ek zrušil' takýto svoj súhlas; v takom prípade 
mu však Služba s pridanou hodnotou bude qeaktivovaná. 

D. 	 Kopfrovanie B nahrávanie 

14. Na základe súhlasu účastníka je ST oprávnený získavaťosobné údaje 
Účastn íka aj vyhotovovaním odpísov, kopírovanim alebo skenovanlm 
verejných listín a dokladov predložených Účastníkom , alebo iným 
vhodným spôsobom. 

15. ST je oprávnený nahrávať volania na čísla liniek Telefonického cenira 
služieb zákazníkom ST a na vyholovovanie a ukladanie zvukovilch 
záznamov z týchto volaní, t. j. záznamov týkajúcich sa osoby Účastníka 
alebo prejavov jeho osobnej povahy, tak1iež na použitie takto 
ziskaných záznamov na účely vyhodnocovania požiadaviek Účastníka, 
rozsahu a kvality Služieb poskytovaných účastníkovi, ako aj 
posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov účastníkov. 

Nahrávanie sa uskutoč~uje až po zaznení hlásky o nahrávaní. V 
prípade, ak volajúca osoba nesúhlas! s vyhotoven Im takéhoto 
zvukového záznamu, môže po zaznení hlásky ukončiť telefonické 
spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na ST iným vhodným 
spôsobom. 

E. 	 S~sob spracúvania osobných údajov 

16. ST bude spracúvať osobné údaje Účastníka, ktoré je oprávnený 
spracúvať na základe príslušných právnych predpisov alebo na 
základe súhlasu Účastnika s použitím automatizovaných, čiastočne 
automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov 
spracúvania. ST zlikviduje osobné údaje bezodkladne po tom, čo bude 
splnená posledná z nasledujúcich podmienok: 
a) všetky Zmluvy Účastn ika boli ukončené, 
b) Účastník splnil všetky záväzky voči ST, 
c) všetky podania Účastníka sú spoločnostou ST vybavené a 

osobné údaje nie sú nevyhnutné pre splnenie povinností ST 
uložených všeobecne záväzným právnym predpisom, 

d) 	 boli dosiahnuté všetky účely spracúvania. Tým nie je dotknuté 
oprávnenie ST spracúvať osobné údaje Účastnika na účely 
poštového styku. 

17. ST je oprávnený v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť 
spracúvanim osobných údajov sprostredkovatel'a, ktorý bude 
spracúvať osobné údaje v mene ST (napr. tretie osoby zabezpečujúce 
pripravu a vilrobu tlačených materiálov a dokumentov určených 
Účastnikom, ich distribúciu; tretie osoby, ktoré sú oprávnené vymáhať 
a ínkasovať pohľadávky ST voči Účastníkovi, obchodných zástupcov 
ST alebo iné subjekty, ktoré budú na základe poverenia ST konať v jej 
mene pri poskytovaní Služieb alebo pri vilkone inej činnosti súvisiacej 
s poskytovanim Služieb, a to na účely poskytovania Služieb a v 
súvislosti s ich poskytovaním a pod.). Sprostredkovateľ je oprávnený 
spracúvaťosobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných so 
spoločnostou ST v plsomnej zmluve alebo v písomnom poverení. 

18. ST sa zaväzuje, že zabezpeči náležité opatrenia na ochranu 
identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácii o 
Účastnikovi v súlade s platnými právnymi predpismi. 

F. 	 Poskytovanie údajov 

19. ST je v zmysle § 55 Zákona oprávnený na ochranu svojej činnosti 
vzájomne si poskytovať a vymieňať nevyhnutné údaje v rozsahu 
uvedenom v bode A.2. s inými podníkmi elektronických komunikácií, 
ak sa tieto údaje týkajú dlžníkov alebo osôb, o ktorých tieto podniky 
zistili, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, či 

zneužili telekomunikačné zariadenia alebo Služby, a to za účelom 
posúdenia dôvodov na odmietnutie uzavretia zmluvy o pripojení z 
dôvodu, že Záujemca nedáva záruku, že bude zmluvu O pripojeni 
dodržiavat'a účinnejšej ochrany podnikov pred takýmito osobami. 

20. 	 Účastník berie na vedomie, že ST je oprávnený poskytovať informácie 
a údaje uchovávané pri poskytovaní Služby, osobné, lokalizačné a 
prevádzkové údaje Účastníka v nevyhnutnom rozsahu : 
a) tretím osobám (vrálane inkasných spoločností), ktoré ST poverí 

vymáhaním pohladávok alebo uplatnením iných oprávnených 

práv ST voč i Účastnikovi , a to za účelom uplatnenia pohladávok a 
iných práv ST, vrátane pripadu postúpenia pohladávok ST na 
tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Účastn íkom, 

b) 	 súdom a iným orgánom verejnej správy, ak je to potrebné na 
uplatnenie práv ST voči Účastnikovi alebo splnenie zákonnej 
povinnosti ST, 

c) 	 inému podniku poskytujúcemu siete a služby elektronickej 
komunikácie vrátane zahraničných poskytovateľov služieb 
elektronickej komunikácie , a to za účelom účinnejšej ochrany 
podnikov pri vykonávaní ich činnosti, alebo ak je to potrebné z 
dôvodu možnosti poskytnutia Služieb v sieti iného podniku, 
vrálane cezhraničného prenosu týchto informácií a údajov 
podnikom poskytujúcim siete a služby elek1ronickej komunikácie 
mimo územia Slovenskej republiky, 

d) 	 obchodným zástupcom ST alebo iným subjek1om, ktorí budú na 
základe poverenia ST konaťv jej mene ako sprostredkovatelia pri 
poskytovaní Služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a 
vybavovania reklamácii 

21. 	 Na základe súhlasu Účastnika je ST oprávnený poskytnúť jeho údaje 
uvedené v bode A.2., B.7. až B.l0. (vrátane prevádzkovilch údajov o 
Užívatelovi podra telefónnych čísel volaných z jeho pristupu k sieti) 
osobám, ktoré sú členmi skupiny Slovak Telekom Group alebo 
Deutsche Telekom Group alebo k10ré sú voči materskej spoločnosti zo 
skupiny Slovak Telekom Group alebo Deutsche Telekom Group alebo 
voči ST priamo alebo sprostredkovane v pOSlavení ovládajúcej alebo 
ovládanej osoby podra ust. § 66a Obchodného zákonníka. Po 
poskytnutí údajov týmto osobám sú tieto osoby oprávnené spracúvať 
poskytnuté údaje na rovnaké účely, na aké je na základe príslušných 
právnych predpisov alebo na základe súhlasu Účastníka oprávnená 
spracúvaťST. 

G. 	 Poučenie oprávach dotlmU1llJ osoby 

22. V zmysle § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej len .Zákon o ochrane osobných údajov") majú Koncovil užívateľ 

a Účastník ako dotknuté osoby právo na základe písomnej žiadosti od 
ST vyžadovať 
a) vo všeobecne zrozumitelhej forme informácie o stave spracúvania 

svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podla 
§ 26 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní 
rozhodnutia podl'a § 20 ods. 4 písm. b) Zákona o ochrane 
osobných údajov je dotl<nutá osoba oprávnená oboznámiť sa s 
postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

b) vo všeobecne zrozumitelhej forme presné informácie o zdroji, z 
k1orého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 

c) vo všeobecne zrozumitelhej forme odpis jej osobných údajov, 
ktoré sú predmetom spracúvania, 

d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných 
údajov, k10ré sú predmetom spracúvania, 

e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich 
spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady 
obsahujúce osobné údaje, môže požiadaťo ich vrátenie, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov. 

Právo dotknutej osoby možno obmedziť/en podra písmena d) a e), ak 
takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho 
uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli 
porušené práva a slobody iných osôb. ST v pripadoch podla písmena 
b) a c) môže požadovať úhradu vo vilške, ktorá nesmie prekročiťvilšku 
materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so 
zadovážením technických nosičova s odoslaním informácie dotknutej 

osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 
23. 	 Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosli má právo u 

ST namietaťvoči 
a) spracúvaniu jej OSObných údajov, o ktorých predpokladá, že sú 

alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej 
súhlasu a žiadať ich likvidáciu, 

b) 	 využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 
Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho 
marketingu v poštovom styku, alebo 
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cl 	 poskytovaniu osobných údaiov uvedených v § 7 ods. 4 písm. dl 
Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho 
mar1cetingu. 

24. 	 Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo 
osobne, ak vec neznesie odklad, má právo uST kedykoilIek namietať 
a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podla § 7 ods. 4 

pism. a), el, f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov 
vyslovenim oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o 
neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených 

záujmov, ktoré sú alebo môžu by!" v konkrétnom prípade takýmto 
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia 
zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je 

oprávnená, ST je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie 

dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a 
zlikvidoval' ih neď, ako to okolnosti dovolia, 

b) 	 a nepodrobiť sa rozhodnutiu ST, ktoré by malo pre ňu právne 
účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá 
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej 

osobných údajov. 

Dotknutá osoba má právo žiada!" ST o preskúmanie vydaného 

rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, 
pričom ST je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovie( a to tak, že 

rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená 

osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia ST informuje 
dotknutú osobu v lehote 30 dni od prijatia požiadavky. Dotknutá osoba 

nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v 
ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej 
osoby, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo 

plnenia zmluvy uzatváranej medzi ST a dotknutou osobou za 
predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke dotknutej osoby, ktorá je 
obsahom zmluvy, alebo dotknutej osobe bolo na základe dohody 

udelené právo kedykoIlIek počas platnosti zmluvy upfatniťsvoj názor. 

25. 	 Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím ST uskutočniť 
prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú 
úroveň ochrany až po ich získaní, a odmietnuť prenos svojich 

osobných údajov do takejto tretej krajiny, ktorá, ak sa má prenos 
vykona!"na písomného súhlasu dotknutej osoby. 

26. 	 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene 

spracúvajú, môže podať o tom oznámenie úradu na ochranu osobných 

údajov. 
27. 	 ST vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podla tejto časti a písomne 

ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. 

Článok III. Zverejnenie údajov o úl!astnfkovl v telefÓnnom zozname 
1. 	 Údaje o účastníkovi sa na žiadosť účastnika zverejňujú v tlačenom 

Telefónnom zozname, zozname účastníkov na internete a na 
Informačnej službe ST (ďalej len .zoznamy"). 

2. 	 ST zverejňuje v zoznamoch najmä: obchodné meno a sídlo právnickej 

osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania podnikatera 

Iyzickej osoby alebo meno, priezvisko, akad. titul, adresu fyzickej 
osoby a účastnícke číslo na základe údajov poskytnutých účastníkom 

(príp. iným podnikom) a tieto informácie je oprávnený poskytovať 

tretím osobám aj iným spôsobom. 
3. 	 Za pravdivosťposkytnutých údajov zodpovedá účastník. 

4. 	 Za správnos!" zverejnených údajov zodpovedá ST. Za správny údaj sa 

považuje taký údaj, ktorý bol poskytnutý v súlade s predchádzajúcim 
bodom. 

5. 	 ST si vyhradzuje právo zmeni!" spôsob, formu a obsah vydávaných 

telefónnych zoznamov. ST zabezpečí informovanie účastnikov 

o vydaní nových telefónnych zoznamov v tlačenej forme. Účastník je 
povinný bezodkladne hlásiť každú zmenu v údajoch zverejňovaných,---  v zoznamoch prostredníctvom určeného tlačiva ST , ktoré je dostupné 
na Mieste predaja T-Centrum alebo telefonicky v Centre služieb 
zákazníkom. Zmena v údajoch účastníka sa vykoná v najbli80m 
vydaní tlačeného telefónneho zoznamu príslušného regiónu, ak 

oznámenie alebo žiadosť o zmenu budú podané do uzávierky 
prípravných redakčných prác. Podrobnosti o zoznamoch upravujú 

Všeobecné podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na 
poskytovanie verejnej telefónnej služby a Tarifa spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. Účastnik a iný užívater podpisom zmluvy o pripojení 
vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely 

poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb a na 
mar1cetingové účely ST v súlade s článkom II. tejto časti Všeobecných 
podmienok. Práva dotknutej osoby sú uvedené v § 20 zák. Č . 428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

ČasfVI. Rozsah zodpovednosti zmluvných strán 

ST a účastník zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia 
povinností uvedených v Zákone, Zmluve o pripojení a vo Všeobecných 

podmienkach, ibaže preukážu, že porušenie povinnosti bolo spôsobene 
okolnostami vylučujúcimi zodpovednos( ak vo Všeobecných podmienkach 
nie je uvedené inak. Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za 

nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak. 

Článok I. Rozsah zodpovednosti ST 
1. 	 ST zodpovedá účastnikovi za škody, ktoré mu ST spôsobil zavineným 

porušením povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy o pripojeni a z 
týchto Všeobecných podmienok v rozsahu a spôsobom upraveným v 

Zmluve o pripojeni a v týchto Všeobecných podmienkach. 

2. 	 Zodpovednosť ST za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, 

čiastočného poskytnutia alebo chybného poskytnutia služby Virtual 
VoiceNet je obmedzená na povinnosťvrátiťpomemú časť už zaplatenej 

ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú službu 

VirtualVoiceNe~ resp. pomerne zníži!"cenu za službu Virtual VoiceNet 
za obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo chybného poskytnutia 

služby Virtual VoiceNet ST nie je povinný nahradiť účastnikovi škody 
prevyšujúce výšku ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne 
poskytnutú službu Virtual VoiceNet. 

3. 	 ST nezodpovedá za škody spôsobené účastnikovi telekomunikačným 
zariadením vo vlastníctve ST, prostredníctvom ktorého je účastnikovi 

poskytovaná služba Virtual VoiceNet, za predpokladu, že škoda nebola 

spôsobená zavinením zo strany ST. ST nezodpovedá za škodu, ktorá 

vznikla v dôsledku neuskutočneného alebo chybného spojenia. 
4. 	 ST nezodpovedá za škody, ktoré vznikli a súvisia s obsahom 

prenášaných informácii a dát tretej osobe prostredníctvom 

telekomunikačného zariadenia alebo prostredníctvom verejnej siete. 
5, 	 ST nezodpovedá za kvalitu a poskytovanie služby Virtual VoiceNet 

v pripade, ak účas1ník použije koncové zariadenie, ktoré nebolo 

otestované, resp. odporučené ST. 
6. 	 ST je povinný v pripade vzniku škody, za ktorú zodpovedá, uhradil' 

účastnikovi škodu v rozsahu určenom v tejto časti Všeobecných 

podmienok, nie však ušlý zisk. 
7. 	 Účastník nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností ST 

bolo spôsobené konaním účastníka alebo nedostatkom súčinnosti, na 
ktorú bol účastník povinný. Účastník nemá nárok na náhradu tej časti 
škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej 

právnymi predpismi vydanými s cielom predchádzania vzniku škody 

alebo obmedzenia jej rozsahu. 
8. 	 Škoda sa uhrádza v peniazoch ak sa však strany dohodnú a ak je to 

možné a účelné, ST nahradí škodu uvedenim do predchádzajúceho 
s1avu. 

9. 	 ST nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté prezradenim hesla 

účastníkom k internetovému rozhraniu na administráciu koncových 

zariadeni služby Virtual VoiceNet. 
10. 	 ST nezodpovedá za škody vzniknuté prevádzkou telekomunikačných 

rozvodov a telekomunikačných zariadení, ktoré nie sú vo vlastníctve 
ST, a prostredníctvom ktorých je služba Virtual VoiceNet poskytovaná 

na základe súhlasu vlastníka pod ra časti III článku I bodu 5 a 6. 

11. 	 ST nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú účastnikovi tým, že účastník 
použije koncové zariadenie, ktoré nebolo ST otestované, resp. 

odporučené. 

12. 	 ST nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. 
skutočnosti charakteru vyššej moci, ako napr. havárie, živelné 
pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, 

branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnos!"ami 

vylučujúcimi zodpovednosť podra všeobecne závázných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 
13. 	 ST nezodpovedá za služby Virtual VoiceNet sprístupnené v jej pevnej 

verejnej sieti, ktoré sú poskytované treťou stranou. 
14. 	 ST nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným nakladanim 

s osobnými údajmi účastníkov treťou stranou, ktoré boli zo strany ST 
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poskytnuté tretej strane na účely vyúčtovania služieb poskytnutých 
tretou stranou. 

Článok II. Rozsah zodpovednosti úl!astnlka 
1. 	 Účastník zodpovedá za všetky lP volania ' uskutočnené z koncového 

zariadenia služby Virtual VoiceNet využivanej na poskytovanie služieb 
v zmysle Zmluvy o pripojení bez ohradu na osobu, ktorá volania 
uskutočnila. 

2. 	 Účastník, ktorý neoprávnene využíva službu Virtual VoiceNet alebo 

telekomunikačné zariadenia ST, je povinný zaplatiť všetky úhrady 
podl'a Tarify ST za čas neoprávneného využívania služby Virtual 
VoiceNet alebo zariadenia. 

3. 	 Podľa § 66 ods. 1Zákona účastnik zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil 
ST tým, že si nepočlnal tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval 
vedenia a nerušil prevádzku sietí a služieb a neoprávnene nezasahoval 
do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým ST 
spôsobil. Za takúto škodu nenesie ST žiadnu zodpovednosť. 

4. 	 Účastník zodpovedá podra všeobecne záväzných právnych 
predpisov za škodu, ktorá vznikne ST na jeho koncovom zariadení, ako 
aj za iné škody, ktoré účastník ST spôsobí. 

5. 	 Účastník zodpovedá za utajenie hesla k administrácii služby Virtual 
VoiceNet pred ich zneužitím a za pripadné škody vzniknuté jeho 
prezradením. Pri prezradení alebo podozrení z prezradenia hesla je 
účastník povinný bezodkladne požiadaťST o zmenu hesla. 

6. 	 Účastník zodpovedá za ~etky škody, ktoré vzniknú účastníkovi alebo 
ST tým, že použije koncové zariadenie, ktoré nebolo ST otestované, 
resp. odporučené. 

7. 	 ST nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti účastníka 
bolo spôsobené konaním ST alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú 
bol ST povinný. ST nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola 
spôsobená nesplnením jeho povinnosti ustanovenej právnymi 
predpismi vydanými s cielom predchádzania vzniku škody alebo 
obmedzenia jej rozsahu. 

8. 	 Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak sa však strany dohodnú a ak je to 
mozne a účelné, účastník nahradi škodu uvedením do 
predchádzajúceho stavu. 

Článok III. Poruchy a servisný zúah 
1. 	 ST zodpovedá za kvalitnú prevádzku, kontrolu a údržbu svojho 

technického zariadenia určeného na zabezpečenie služby Virtual 
VoiceNet. 

2. 	 ST sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady poruchy v poskytovaní 
slUŽby Virtual VoiceNet v rámci verejnej siete ST, ktoré zavinil. 
Účastn i k zabezpečí, aby v mieste servisného zásahu bol zaistený vstup 
do objektu pre servisnú skupinu a pripadne aj kvalifikovaná obsluha 
poverená účastníkom na zaistenie nutnej súčinnosti. 

3. 	 ST je povinný oznámiť v predstihu účastníkovi obmedzenie alebo 
prerušenie poskytovania služby Virtual VoiceNet, ktoré sú ST 
v dostatočnom predstihu vopred známe. 

4. 	 ST nezodpovedá za vznik porúch v poskytovaní služby Virtual 
VoiceNet, ktoré vznikli následkom neodbomého alebo neoprávneného 
zaobchádzania účastníka či iných osôb so zariadeniami služby Virtual 
VoiceNet, umiestnenými v objektoch uživaných účastníkom. Inou 
osobou sa rozumie osoba, ktorá nepatrí medzi zamestnancov 
účastníka ani ST a nie je v zmluvnom vzťahu s ST z hl'adiska servisu či 
opráv zariadení ST. 

5. 	 Hlásenie o poruche vykonáva účastník telefonicky na účastnicke číslo 
uvedené v Protokole o odovzdaní, pokial' nie je v Zmluve o pripojeni 
dohodnuté inak. 

6. 	 Informácia účastníka (hlásenie) o poruche musí obsahovať 
a) obchodný názov spoločnosti ; 

b) adresu miesta, kde se porucha vyskytla; 
c) popis poruchy; 
d) čas vzniku poruchy; 
e) čas nahlásenia poruchy; 
f) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene účastníka a jeho 

účastnícke číslo. 

7. 	 Pokial' nie je možné poruchu odstrániť z pracoviska ST s pomocou 
obsluhy účastníka, poverené pracovisko ST zorganizuje na opravu 
poruchy servisný zásah, ktorý vykonáva servisná skupina poskytovateľa 
služby Virtual VoiceNet. 

8. 	 Za začiatok poruchy se považuje okamih nahlásení a poruchy 
účastníkom. 

9. 	 Za koniec poruchy sa považuje okamih obnovenia prevádzky služby 
Virtual VoiceNet v mieste vzniku poruchy. Koniec poruchy bude 
oznámený účastníkovi telefonicky. Odhlásenie poruchy bude 
obsahovať nasledujúce údaje: 
a) adresu miesta, kde sa porucha vyskytla; 
b) čas ukončenia poruchy a celkový odsúhlasený čas poruchy; 
c) čas nahlásenia ukončenia poruchy; 
d) meno a priezvisko osoby poskytovateľa, ktorá poruchu odhlásila . 

10. Prerušenie akéhokol'vek napájania zariadenia dátovej siete 
umiestneného v objekte užívanom účastníkom sa nepovažuje za 
poruchu v zmysle zmluvy. 

11. 	 Pokial' účastník nezaistí na účely servisného zásahu na zariadenia 
dátovej siete sprístupneníe všetkých priestorov a miestností objektu, 
kde sa zariadenie nachádza, čas od príchodu servisnej skupiny po 
sprístupnenie týchto priestorov sa nezapočítava do času trvania 
poruchy slUŽby Virtual VoiceNet 

12. Za poruchu služby Virtual VoiceNet v zmysle Zmluvy o pripojení sa 
považuje taká porucha na zariadení služby Virtual VoiceNet 
realizovanej pomocou zariadení ST, ktorá spôsobí nefunkčnosť 

koncového bodu siete. 
13. V prípade vykonania servisného zásahu ST na základe poruchy 

ohlásenej účastn ikom, ktorá nebola spôsobená na telekomunikačných 
zariadeniach vo vlastníctve ST, ST účtuje účastníkovi cenu podl'a Tarify 
ST. 

ČasfVII. 	Reklamačný poriadok a mechanizmus na 
urovnanie sporov 

1. 	 Účastník má právo uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za 
poskytnutú alebo požadovanú službu Virtual VoiceNet alebo kvality 
poskytnutej služby Virtual VoiceNet. 

2. 	 Reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytnutú alebo 
požadovanú službu alebo na kvalitu poskytnutej služby je účastník 
oprávnený uplatniť osobne do písomného protokolu na ktoromkol'vek 
mieste predaja T -Centrum, v značkovej predajni ST, u príslušného 
predajcu alebo písomnou formou na adresu uvedenú na faktúre, a to v 
lehote najneskôr do posledného dňa nasledujúceho mesiaca po 
mesiaci, v ktorom bola faktúra účastníkovi doručená alebo nastala 
skutočnosť zakladajúca dôvod na podanie reklamácie. Na podnet 
zaslaný elektronicky, faxom alebo iným spôsobom ako písomnou 
formou , sa neprihliada ako na reklamáciu. pokiaľ nie je doplnený 
o plsomnú formu najneskôr do troch pracovných dnI. 

3. 	 V písomnej reklamácii je účastnik povinný uviesť svoje identifikačné 
údaje, účastnícke číslo účtu, ktorého sa reklamácia týka a jasným a 
zrozumitel'ným spôsobom opísaťpredmet reklamácie. 

4. 	 V prípade podania reklamácie splnomocnenou osobou je potrebné k 
reklamácii priložiť písomnú plnú moc. 

5. 	 Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na 
zaplatenie úhrady za poskytnutú alebo požadovanú službu Virtual 
VoiceNet. 

6. 	 ST pisomne oznámi účastnikovi výsledok prešetrenia reklamácie do 60 
dní odo dňa jej doručenia, inak sa reklamácia považuje za uznanú. 

7. 	 V prípade, ak bola vo vecí neposkytovania služby Virtual VoiceNet zo 
strany ST reklamácia uznaná, má účastník v súlade s časťou IV bodu 14 
právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby 
Virtual VoiceNet; toto právo musí uplatniť v ST písomne najneskôr do 
troch mesiacov po obnovení poskytovania služby Virtual VoiceNet. 

8. 	 Ak sa na základe reklamácie zistí porucha na telekomunikačnom 
zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah 
poskytnutej služby Virtual VoiceNet an i cenu za ňu nemožno 
preukázatel'ne zisti~ účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu 
priemernému rozsahu využlvania služby Virtual VoiceNet za 
predchádzajúcich šesť mesiacov. V prípade, ak účastník využíval 
službu Virtual VoiceNet kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden 
mesiac, zaplati cenu zodpovedajúcu priemernému rozsahu využívania 
služby Virtual VoiceNet za predchádzajúce mesiace využívania služby 

Virtual VoiceNet 
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9. 	 Ak reklamovaná cena presiahne trojnásobok priememého rozsahu 
využívania služby Virtual VoiceNet za predchádzajúcich šesťmesiacov, 

účastník má právo na odklad zaplatenia ceny presehujúcej priemerny 

rozsah využívania služby Virtual VoiceNet za predchádzajúcich šesť 

mesiacov najneskoršie do skončenia prešetrovania 

telekomunikačného zariadenia alebo najej zaplatenie v splátkach. 

10. 	 Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a účastník 
nesplnil podmienku na odklad platby pod!'a bodu 9, podnik má právo 
na úrok z omeškania odo dňa splatnosti reklamovanej úhrady. 

11 . ST a účastník sa dohodli, že všetky prípadné spolY vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov pod!'a Zmluvy o pripojení budú 
prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo 

vzájomnou dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia 
vzájomné spolY mimosúdnou cestou, zmluvné strany sú oprávnené 

riešiť tieto spolY v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR. 

12. 	 Účastník je v súlade s ust § 73 ods. 1 Zákona (mimosúdne riešenie 
sporov) oprávnený predložiť Telekomunikačnému úradu Slovenskej 
republiky spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby, o 

ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a účastník nie je so 
spôsobom vybavenia reklamácie spokojny. 

casťVIII. Doručovanie písomnosti 

1. 	 Pisomnosti, ktoré sú ST alebo účastnik povinní doručiť druhej stnane 

na základe Zákona, Zmluvy o pripojení alebo Všeobecných 

podmienok, sú obe zmluvné strany povínné doručovať osobne na 

Mieste predaja,T -Centnum" alebo prostredníctvom pošty na adresu 

uvedenú v príslušnej Zmluve o pripojeni. 

2. 	 Po uzavretí Zmluvy o pripojení je účastník povinny písomne oznámiťST 
každú zmenu adresy na doručovanie . Až do okamihu doručenía 

oznámenia o zmene adresy ST sa považuje za adresu určenú na 

doručovanie adrese, ktorá bola ST oznámená ako posledná. V prípade 

dlhodobej neprítomnosti účastníka na adrese určanej na doručovanie 

(viac ako 1 mesiac) je účastník povinný písomne ST túto skutočnosť 
oznámiť a splnomocniť tretiu osobu, ktorej má byt' doručované s 

účinkom doručenia pre účastníka. 
3. 	 V prípade, že účastník v Zmluve o pripojení určí tretíu osobu na 

preberanie písomností, faktúr (vyúčtovaní) a upomienok 

(tzv. , adresáta'), nastávajú účinky doručenia účastníkovi okamihom 

ich doručenia na určenú adresu adresáta. Každá zmena v súvislosti s 
odvolanim alebo zmenou adresáta sa stáva voči ST účinnou ku dňu, 

keď bolo ST doručené oznámenie o takomto odvolaní alebo zmene. 

4. 	 V prípade písomností a upomienok zasielanych prostredníctvom pošty 

na adresu uvedenú v Zmluve o pripojení ako doporučené listové 

zásielky alebo zásielky s doručenkou sa na účely týchto Všeobecných 

podmienok považujú tieto písomnosti za doručené účastníkovi (resp. 

adresátovi, splnomocnenej osobe), aj ak: 
a) prijímate!' odoprel prijatie zásielky, alebo 

b) zásielka nebola na pošte vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote, 

alebo 

cl nebolo možné účastníka, resp. adresáta, splnomocnenú osobu, 

na adrese uvedenej v Zmluve o pripojení zistiť a doručenie nie je 

možné. 
dl 	 Za písomnosti riadne doručené účastníkovi, resp. adresátovi, 

splnomocnenej osobe, sa považujú aj písomnosti doručené 

náhradnému prijlmatel'ovi v zmysle Poštových podmienok 
Slovenskej pošty, a. s. 

čast IX. PrfsluAné právo a rozhodovanie sporov 

1. 	 Pre právne vzťahy vyplYvajúce zo Zmluvy o pripojení a z týchto 

Všeobecných podmienok plati pravo Slovenskej republiky, a to aj 
v pripade, že účastník je cudzinec. 

2. 	 V prípade sporu je daná príslušnost' súdu podľa Občianskeho súdneho 

poriadku, pričom miestne príslušny súd je určený podľa bydliska alebo 
sidi a odporcu. V pripade, ak je odporcom zahraničná osoba, miestne 

príslušným je súd v obvode, ktorého má táto osoba v Slovenskej 

republike organízačnú zložku a ak takúto organízačnú zložku nemá, 
miestne príslušny je všeobecný súd ST. 

3. 	 Vzt'ahy medzi účastníkmi a ST, ktoré nie sú upravené v Zákone, v 
Zmluve o pripojení, v týchto Všeobecnych podmienkach a Tarife ST, sa 

spravujú ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov. 

ČastX. Osobitné ustanovenja 

1. 	 ST si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky a Tarifu ST. 
2. 	 Osobitné podmienky na poskytovanie služby prenositel'nosť čisla sú 

prílohou týchto Všeobecných podmíenok. 

ČastXI. Záverečné ustanovenia 

t . 	 V prlpade, že Zmluva o pripojeni, Tarifa ST a Všeobecné podmienky sú 
vyhotovené aj v cudzom jazyku, je vždy rozhodujúce slovenské znenie . 

2. 	 V prípade odlišnej úpravy medzi znením Zmluvy o pripojení a týmito 

Všeobecnými podmienkami majú prednost' ustanovenia uvedené 
v Zmluve o pripojení. 

3. 	 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť 14. máj. 2011 

Úplné znenie Všeobecných podmienok vydané 


v Bratislave, dňa 30.05.20t 1 


Slovak Telekom, a.s. 
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