
Zmluva o pripojení Magio internet . · ~ · ·Com· 
uzatvorená podta zakona Č. 61012003 Z. z. o elektronických komunikáciách medZi poskytovaterom Slovak Telekom, a. S . , Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO : 35 763 469, IC DPH: 
SK2020273893, zapísanym vobctlodnom registri vedenom pfi Okresnom sUde Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č;íslo: 208118 (ďalej len .sr) II zastúpeni a ú~stnikom. 

Informácie o zmluve 

Kód účastnika : 1006011500 Kód adresáta: 1006011502 Cislo zmluvy: hJavnbba96 

Účastnik 

Priezvisko (obchodné meno): Meno: Titul : 

Rodné číslo (rČO): IČ OPH: Č . OP alebo pasu: 

Ulica: SúpIsné člslo: Orientačné číslo : I 

ObeC: pst: Byt Č . , poschodie: 

Telef6n1moblllfax: E-mail: Poznámka: 

Oitum narodenia .. ; o Žena O Mul 

Adresit • adresa zasielania písomnosti (vyplňuje sa len II' pripade, ak Je iná ako adresa Učastnika, resp. účastník využfva P. O. BOX) 

Priezvisko (obchodné meno): Meno: Titul : 

ltO: IČOPH: Náklad . stredisko: 

Ulica: Súpisné élslo: Orientačné čislo : I 

Obec : pst, P. O. BOX: 

Te-Ie-f6n/mobll : E-mail: Pozn6mka : 

Splnomocnená osoba (z6konný zástupca) 

Priezvisko: Meno: Titul: 

Ulica: Súpisné číslo : Orientačné číslo: I 

Obec, PSČ: Telefón/mobil Č. OP alebo pasu: 

Adresa umiestnenia koncového bodu služby Magio internet (vyplňuje sa len v pripade akje iná eko adresa úCastníka) 

Ulica : Súpisné čislo : Orfentačné č/slo : I 

Obec: PSt: Byt č ., poschodie, miestnosť: 

Sluibu prevezme osoba: Č. OP alebo pasu : Telef6n/mobll: 

Adresa doručenia koncového zariadenia (KZ) 

Ulica: Súpisné číslo: Orientačné člslo: I 

Obec: pst: Byt č., poschodie, miestnosť: 

KZ prevezme osoba: Č. OP alebo pasu : Telef6n/mobll : 

póvodný účastnik (vyplňuje sa len v pripade ak ide o zriadenie po úmrtí účastnIka) 

Priezvisko: Meno: Rodné člslo : 

Ulica : Súpisné čislo : Orientačné člslo : I 
• na zaklade sk nutého úda"u o dátume natodenia môže byt' s úvan ' a' vek Učastníka 

SpOsob platbyttrekvencla fakturácie 

O v hotovosti 181 prikazom na úhradu O platba Inkasom (pri platbe inkasom pf'Osime kontaktovaf vašu bankU) 

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

181 fakturačné obdobie Jednomesačné 

Doručovanie faktúr 

O Elektronlck4 faktUra vo fonnäte PDF (EF PDF) sprístupnená na webovej stránke www.I-com.sklwww'.vvpis.sk· O Papierová faktUra zasielaná poštou 

181 Požadujem doručovanie EF PDF do e-mailu .... 181 Požadujem laSielanie odpisu EF PDF poštou ...... Idemifikflltor EF PDF: O Klient ID O login: 

.. E-mail na doručovanie EF PDF: oravoova@hbu.sk E-mail na notifikácie EF PDF: 

• Účastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje/udeTuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej fonne podra platných V~eobecnych podmienok a Tarify ST vydaných pre služby, ktoré 
su predmetom tejto Zmluvy a zaroveň súhlas s poskytovaním ElektroniCkej faktúry sprístupnením na www.t-com.sklwww'.vypis.sk . .. Účastnik beríe na vedomie, ze Elektronická faktúra 
bude s Jeho súhlasom doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF a jej otvOfenie nebude Chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Účastník podpisom 
tejlo zmluvy o pripojení potvrdzuje, že sl je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov na elektronickej faktúre zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prlstupom tretích osôb. ST 
nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prístupom neoprávnených osôb k údajom na elektronickej faktúre vo formáte PDF. -•• Odpis EF PDF bude spoplatnenyv zmysle tarify. 

Klient ID (Zákaznícky identifikátor) 

Sp6sob doručenia: O prevzatý osobne O poštou O e-mailom: O nesúhlasím s aktivovanim Klient ID 
Uzavretím tejto Zmluvy o pripojeni bude, po súhlase, Učastnlkovi pridelený Zákaznicky identifikátor Klient ID, ktorého používanie sa riadi platnými Podmienkami používania zákaznickeho 
identifikátora Klient ID zverejnenými na www.t-com.sk. Zmluvné strany sa zaväzUjú tieto podmienky dodržiava!. Prídelenie Klient ID Je pre účastníka bezplatné. Účastnikovi mOže byt' 
pridelený len jeden Klient ID. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bude viazaný všetkými úkonmi vykonanými vo vzt'ahu k ST prostredníctvom Klient ID, aj v prípade, ak sa na 
takYto úkon podra príslušnej zmluvy o pripojenI vyžaduje plsomná forma. V prípade prevzatla Klienta ID osobne na Mieste predaja T-Centrum ÚČ8stnlk potvrdzuje osobné prevzatie údajov 
Klienta ID spolU s Podmienkami. Ak účastník požaduje doručenie Klient ID na nim uvedenú e-mailovú adresu, berie na vedomie svoju Zodpovednosť za prípadné zneužitia údajov Klient ID 
neoprávnenou osobou. Účastník súhlasi. že údaje Klient JO mu budu poslané v nešifrovanej e-mailovej správe a jeho otvorenie nebude chránené heslom proti prístupu neoprávnenej osoby 
k doručeným údajom. Ak úéastnlk požaduje doručenie Klient ID poštou, ST sa zaväzuje prídellf a do 14 pracovných dni doručir účastnikOvi do vlastných rúk údaje KUent ID 
v zabezpečenej obálke spolu s Podmienkami. ST nezodpovedá za !kody spôsobené Učastníkovl pristupom neoprávnených osOb k Udajom Klient ID a/alebo zneužitlm udajov Kl ienta ID 
neoprávnenými osobami pli objednávani. zmene alebo vyutívani služieb ST prostrednictvom Klient ID. Na zriadenie a využIvanie služieb ST objednaných alebo zmenených 
prostredníctvom Klient ID sa vzfahujú ustanovenia príslušnej zmluvy o pripojení a Všeobecných podmienok a Tarify ST na použIvanie konkrétnej verejnej elektronickej komunikačnej 
služby. 

Predmet zmluvy 
Zmluvou o pripojeni sa ST zavazuje ôčastnikovl sprístupni( a poskytovaf verejnú elektronickú komunikačnú službu Magio internet a Učastnik sa zavazuje platif ST 
cenu za spristupnenie a poskytovanie verejnej elektronickej komunikaä1ej služby Intemet podra platnej Tarify ST. 



o zriadenie na existUjúcej TP1 (uved\e telefónne čislo a voJaci program, klorY je na TP 1 poskytovaný) : 
Zriadenie slulby 

O zriadenie na existujúcom prístupe ISDN BRA (uveďte hlavné MSN člslo a voJaci program, ~orý je na ISDN BRA poskytovaný); Vysokorýchlostný 
Internet 1'81 Zriadenie migréciou zo služby OSl prlstup I Telefónne flslo linky, na kl(l(ej je zriadené služba OSl pristup 
na existujucej TP1 (vypÍňa sa iba v prípade, že ide o zriadenie migráciou z existujucej služby OSl ) 
alebo ISDN BRA O nové zriadenie bez Zliaďov~~ ~~atk.U - ·pôv. uč. zomrel: 

O nová kampaň O tarifné mien 

Program slufby Maglo Internet 

O Turbo 1 O Turbo 1 - 512 kbls O Turbo Basic O Turbo 2 O Turbo 2-512 kb/s O Turbo 2 Mini t1!l Turbo 3 O Turbo 4 
O Turbo 1 Solo O Turbo 1 Solo - 512 kbls O Turbo Basic Solo O Turbo 2 Solo O Turbo 2 Solo - 512 kbls O Turbo 2 Mini Solo O Turbo 3 Solo O Turbo 4 Solo 

Doba viazanosti 

O bez viazanosti O 12 mesiacov O 18 mesiacov fg! 24 mesiacov O Iná mesiacov 

Typ In! talAcle služby 
1'81 SamoinMaläcia z O Roz!iirená in~lácia (technik) Kontaktná osoba: 

noUfikécia - informácia o zriadeni Služby VRI: $ O SMS na mob, čigla O E-mail na adresu e 

Modem DSUpt1!iIu&enstvo 5 

O aDSL Elhernet modern 1 O TP-link Tl-WN321 G I8l bez modemu O Vigor2820 
O DSl WiFi reuter O Vigor 2700 VGST O Vigor 2700 VGST + Mini Switch O ZyXEl Prestige 320 W O Pow erline 

Spôsob preberania koncového zariadenia: O doručenie kuriérom s platbou na faktúru O doručenie dobierkou (platba kuriérovi) 

AKCIA 

1'81 Letn' kampaň 2011 (CV 3531312011) O Neobmedzený prenos dát počas vfkendov a sviatkov k programom Maglo Internet Turbo 1fTurbo 1 Solo 

O Akcia časopisy 2011 (CV 35ffi12011) O Brejk DEmma O Pekné bývanie O Porovnlctvo a rybántvo O Mamina O Záhradkár O Zdravfe O Dobré jedlo 

O Letná akcia 2+24 2011 (CV 2772812011) O Turbo 2 Mini O Turbo 2 O Turbo 3 O Turbo 4 O Turbo 2 Mini Solo O Turbo 2 Solo O Turbo 3 Solo O Turbo 4 Solo 

O l etná akcia VSE SOHO 2011 (CV 2138412011) O Turbo 1 O Turbo 2 O Turbo 3 O Turbo" O Turbo 1 $010 O Turbo 2 Solo O Turbo3 Solo O Turbo 4 Solo 

O Akcia do 31 .12. 2011 zadarmo (CV 4011112011) O Turbo 2 Mini O Turbo 2 O Turbo 3 O Turbo 2 Mini Solo O Turbo 2 Solo O Turbo 3 Solo 

AKCIA _ platf pre nových a existujúcich učastnikov slulby Internet, ktorl sa zavlafu podfa podmienok niHle uvedených CV 

O Ponuka zariadeni za zvýhodnené ceny (CV 3605512011) k programom z Letnej kampane 2011 (CV 35313/2011 alebo CV 3544312011) : 
O Mini notebook 1 O Mini notebook 2 O Notebook Standard 1 O Notebook Standard 2 O Notebook Standard 3 O Notebook Standard 4 O Notebook MultImedia 1 
O Notebook MultimedJa 2 O Notebook Prorcsional1 O Notebook Proresional 2 O Notebook Proresional J O Notebook Gaming 
DE-PA01 O E-PAD2 D Microsoft X·BOX 360 4 GB + 3 hry O Microsoft X-BOX 360 4 GB + ki nect O Microsoft X-BOX 360 250 GB + k inect 

AKCIA · platí pre nových a existujUcich učastn lkov slulby Internet, ktorf sa uviažu podfa podmIenok nlHle uvedených CV 

O Ponuka LCD za zvýhodnené ceny (CV 35988(2011) k programom z letnej kampane 2011 (CV 3531312011 alebo CV 3544312011): B lG 32" LCD TV HO ready O lG 32" lCD TV O lG 42" lCD TV O LG 42" PlAZMA TV O lG 50" PLAZMA TV O Samsung 32" LCD TV O Samsung 40" LCD TV 
Samsung 42" PLAZMA TVD Samsuna 50" PLAZMA TV 

AKCIA - Notebook za 1 euro plati pre nových učastníkov slulby Internet, ktori sa zavlalu podľa podmienok nlž!le uvedeného CV 

O Ponuka koncových zariadeni (PC) a voliteľnej doplnkovej výbavy k programom v kampani Notebook za 1 euro (CV 4048112011) 
O Notebook MINI O Notebook O Biznis Notebook oTablet 
O Taika MINI O Tdka Notebook O Optická my! oTablet klbesnlca 

O CSL WlfI router 

O Ponuka programov ku kampani Notebook za 1 euro podľa (CV 4048112011) 
O Turbo 2 O Turbo 3 O Turbo 2 Solo O Turbo 3 Solo 

AKCIA - Ponuka zariadeni za zvýhodnené ceny (CV 4682412011) k Internetovým programom z Letných akcI! 2011 podra CV 353111201 1 alebo CV 3557012011 alebo CV 
3531312011 alebo CV 3587512011 pre nových a z.novuzavhuJuclch sa účastnikov 

D Notebook MINI O Notebook O Biznis Notebook oTablet 
O TaikaMIN! O Taiika Notebook O Optlcká my! oTablet klAvesnlca 

Doplnkové služby 

1'81 Maglo Internet Securtty (povinné: zriadenie k programom Magic Internet, cena služby je prvé 3 mesiace zahrnutá v cene Služby Magic internet) 
Nižä!e uvedené doplnkové služby ai ÚČ8stnik objednáva na základe výslovnej žiadosti, nie su mu poskytované aulomaticky ako sUčast zvoleného programu služby Maglo internet. 

O Maglo Internet Security s 18-m&Slčnou viazanosťou O Maglo Internet Security s 24-mesačnou viazanosťou 
e-maIl pre doručen ie alctivačného kódu Magic internet Security: oravcov:a@hbu.sk 
O Zvý!enle rýchlosti upstreamu na 512 kbls ~ Pevná lP adresa· počet lP adries ponechat povodnu 
O Zvý! enle rýchlosti downstreamu na 61« kb/s pri programe Turbo 3, resp, Turbo 3 Solo 
OWEBBaslc 

Slulby elektronickeJ po!ty' 

O MAIL Start 

@zoznam.sk Loglo Heslo I 

@zoznam.sk Logln Heslo I 
Preferovaný e·mall 

@zmail.sk logln Heslo' 

@zmaíl.sk Logln Heslo' 

ST sa zaväzuje sprostredkovaf vytvorenie vyMie uvedenej bezplatnej e-mailovej sdlránky na www.zoznam,sk, pričom používanie tejto služby sa riadi Podmienkami použivania služby webma! 
spoločnost i Zoznam, s.r.o. 
Podpora produlctu Mail Start sa poskytuje od pondelka do pialku medzi 9:00 a 17:CIO hod na bezplatnom telefónnom člsle 0800 171 292 prevádzkovanom spoločnosťou Zoznam, 
s.r.o. za tú10 linku zodpoveda spoločnost Zoznam, s. r. o. a mOže Jej telefónne čiSlo, ako aj pracovn':' dobu kedykofVek aj bez akéhokorvek oznámenia zmenir. 

O MAil Klasik 

Názvy Mali BoxoV' 

Cislo služby Nazov MaH Boxu Mail Alias IO logln Heslo' Odkazová sctv"ánka" Disk EXTRA 

,. @mail.t-com.sk @ .sk O Odkazová schránka 
O Disk EXTRA let čislo: 

2. @mail.t..rom.sk @ .sk 
O Odkazová schránka 

O Disk EXTRA 
tel.čislo: 

3. @maiLt-com.sk @ .sk 
O Odkazová schránka 

O Disk EXTRA tel. čislo : 

O Mallovy kM O Antlvlrus MAIL Basket I pre doménu: Pevná lP adresa: 
O MAil Advance 

O Mailový server 
O AntJvlrus MAil Relay ! kanál: O 1 hodina I D ETRN 

O Program slulby FI""a online 
O FI""a online 5 O Firma online 10 O FI""a online 25 O FI""a online 50 

l ogin: Heslo 12; 

Ccména druhej úrovne (povinný udaj): I ~~~_~~~~.~~~.~~:.~~.~,~~~ ~~~y .. ~ _~~~~~~~, ~IO~~~~~~~ictvom MX 



I zabezpečenie správneho smerovania jej MX záznamov zodpovedá Učastnik . Služba sa neposkytuje na 
doméne tretei a štvrtei úrovne. 

o Iné doplnkové slulby: (prosim vypisat' podmienky dopo služby) 

\ Vo vlastnom záujme si po zriadeni služby zme"te prihlasovacia heslo. 2 Samoinš1alácia sa vzťahuje na VRI a VRI Solo v programoch: Turbo 1, Turbo 2 Mini,Turbo 2,Turbo 3 ,Turbo 1 Solo, 
Turbo 2 Mini Solo, Turbo 2 SOlo a Turoo 3 Solo. 3 Zriadenie schránok elektronickej pošty s doménou tretej alebo štvrtej wovne Je podmienené objednanim služieb Registrácia, resp. 
Preregistrácia domény druhej úrovne a služby ONS Standard alebo ONS Advance. ~ Službu pevná lP adresa nle je možné zriadiť k programu Mini Klasik. !I Plati do vypredania zásob. e 
Služba Vysokorýchlostny internet zriadená samoinštaláciou sa spoplatňuje od dátumu prvého použitia služby, najneskôr v!ak 5. kalendárny deň od zriadenia služby zo strany ST, o čom má 
účastník možnost byt' informovaný prostredníctvom notifikácie. 7 Podfa aktuálnej ponuky ST. II Uveďte e-mailovú adresu, na ktoru bode zaslané prih!ssovacie meno a heslo pre aktiváciu 
služby. II Pri zriaďovaní služby Odkazová Disk EXTRA je vyplni1' názov schránky, pri ktorej majú by!' tieto služby aktivované. IO Vytvorenie uvedeného mail aliasu nie je 
garantované, prosím, overte si jej il NastaveniafAliasy. Vytvárať aliasy si mOžete tiež sami cez položku .Pridat' novú 
allemaUvnu adresu'. "Zadajte telefónne I~ VO vlastnom záUjme si po zriadení služby zmel'rte prihlasovacie heslo 
prostrednictvom delegovanej . 

I 

Súhlasím s 
v priestoroch, kde 
patriacemu) vykonal 
zariadenia. Svojim 

Miesto: 

Ottum: 

z obchodného 

Kammerhofské. 25 . 
Hlavný banský úrOdA 
::i~a ::1t,!:~~:ICA ft:tt 
(resp. splnomocnenej osoby alebo Š1atutárneho orgánu) 

Kód adresáta: 

ST v budove (príp. na pozemku k nej 
umiestnil tu nevyhnutné telekomunikačné 

pripadoch vyhotovi ST načrt uloženia vedenia, 
podpis a pečiatka vlastnika nehnuternosti 

o Osvedčená k6pia vYPisu zo živnostenského registra o Príloha Hromadné zriadenie 

z konečrlych cien služieb Poskytovatera upraviť tak, že k základu 

Miesto: ST kód predajcu: 

Dátum akceptilcle nillvrtm: ottum prevzatia ntvrhu: 

Meno pracovníka: Meno predajcu : 

ďŕ~tt? 
podpis a pečiatka poskytovaterafzástupcu poskyl.ovatera a pečiatka predajculzástupcu poskytovatera 

súhlas(m , aby spoločnosr Slovak Telekom, a, S., so sidlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava (ďalej .spoločnost' Slovak Telekom") 
O O NIE pou!lvata moje Udaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie mar1<.etingovYch ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo Iných osOb). Tento 
súhlas sa vzťahuje na údaje získané zo všetkých zmlLNných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle všeobecných podmienok vydaných spoločnosfou Slovak 
Telekom pre prislušnúfé Službufy (článok .Spracúvanie na mar1<.etingové účely") , tzn, aj na údaje, ktoré o Účastnikovi spoločnosr Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté 
až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti , a zahma identifikačné , kontaktné, prevadzkové a iné Údaje, ktoré spoločnosr Slovak Telekom ziska v súvislosti s poskytovan(m 
služieb (napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne čísla), s vYnimkou môjho rodného č ísla . čJsla identifikačného 
dokladu alebo iného dokladu tototnosti, štátnej príslušnosti a výške mojiCh neuhradených závazKov. Tento sÍlhlas sa vzfahuJe aj na údaj o dátume mOjho narodenia a na Udaj o mojom 
pohlavi (muf/žena) uvedené vy!šie v tabul'ke; Slovak Telekom méže na základe poskytnutého dátumu narodenia spracúvar na man:.etingové účely aj údaj o mojom veku. Zárove" 
súhlasím , aby ma Slovak Telekom kontaktoval pre účely priameho man:.etingu produktOv a služieb Slovak Telekomu a inýCh osôb najma prostredníctvom volania, automatickfch 
volacích systémov, zasielania elektronickej pošty vrátane SMS a MMS. Súhlas podra tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka po zániku všetkých zmlLNných vzťahov medzi mnou 
a spoločnosrou Slovak Telekom. 

(ii) O ÁNO O NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s. r. o., PosAm, spol. s r . o., a ďalšim dcérskym 
spoločnostiam spoločnosti Slovak Telekom. Tieto osoby mOžu použlvat poskytnuté údaje na mar1<.etingové účely LNedené v bode (i) (tzn. aj na vypracovanie martetingovych ponúk a 
kontaktovanie volanlm alebo elektronickou poMou) , a to po dobu 1 roka potom, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú LNedené aj vo v~becnýCh podmienkach 
vydaných spotočnost'ou Slovak Telekom pre príslušnUlé službuly (článok Poskytovanie údajov), 

Spotočnost Slovak Telekom môže použivar moje údaje na marketingové účely za podmienok uvedenych vo YŠeObecnych podmienkach vydaných spoločnosfou Slovak Telekom pre 
príslušnwé službu/y, v príslušných právnych predpisoctl a v súlade s mojimi sUtllasmi. ak sú podmienkou spraclivania, Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov podra bodov~) 
alalebo (ii) vyMie na ich spracúvanie na mar1c::etingové Uéely je dobrovol'né. Tieto súhlasy môžem kedykol'vek odvola! prejavom vôle doručeným spoločnosti Slovak Telekom. 
Beriem na vedomie, že mOžem spoločnosr Slovak Telekom požiadať o informáciu, ako sa moje údaje použivajú. Detailné vymedzenie práv obsahuje § 20 zákona o ochrane osobných 
udajov a sú bliž~ie špecifikované aj vo všeobeqJých podf!1ienkach vydaných spoločnosrou Slovak Telekom pre prislušnUlé službufy (článok Poučenie o právach dotknutej osoby). 
ODVOLANIE SUHLASUtODMIETNUTIE POUžlVAN1A UDAJOV: 

~Iadam o vyčlenenie z datab.äzy na zasIelanie reklamnych Informácii: ~. 
O e-mailom O PoMou O Telefonicky O AVS (automatický volaci systém) 

informácie týkajúce sa produktov a služieb tretich strán 
vOli, 

Miesto: 

Oátum: 

podpis (a pečiatka) út8stn(ka 
(resp. splnomocnenej osoby alebo štatutámeho orgánu) 

tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik


