
Dohoda o zmene  

Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 

Ševčenkova 36 

851 01 

Bratislava 

IČO 35971967 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/8. 

číslo zmluvy (variabilný symbol) : 8517149 

Kód autorizácie (prideľuje Poskytovateľ) PIN : 3148 

Obchodné meno/meno a priezvisko : Obec Krásnohorská Dlhá Lúka 

Sídlo/miesto podnikania: Krásnohorská Dlhá Lúka 3, 04945, Krásnohorská Dlhá Lúka 

Rodné číslo / IČO  00328413  

Mobilný telefón  0905 7151 21  

Telefón domov  0587 3268 60  

Email  obeckdl@gmail.com  

Obdobie platby 1)  Začiatok Obdobia platby (určuje Poskytovateľ) 

mesačná platba  3. deň v mesiaci 

Zmena typu výpisu  Spôsob platby 

[X]  neheslovaná elektronická faktúra  a bankový prevod 

zaheslovaná elektronická faktúra  inkaso SEPA 2) 

doručenie faktúry na poštovú adresu uvedenú Užívateľom 

Vyhotovenie poštového peňažného poukazu typu "U” 

Objednané služby 3) 

Služba Rozsah služby Kampaň 
Cena/ 

koncový bod 

Doba (v mesiacoch) 

Zvýhodnenie 
Viazanosť 

Pristup do  internet ZĽAVA NA INTERNET SBU -4.00 24 24 

UPC Telefón OFFICE TELEFÓN S SAW 4.00  24 

 BSNS.NÁJOM MERCURY JUH 1.90   

 OFFICE INTERNET 400 SBU 17.00  24 

      

      

      

      

      

      

1) pri službe UPC Telefón vždy obdobie platby len 1 M, 2) len na základe mandátu podpísaného u inkasanta, t.j. Poskytovateľa a to 

po overení totožnosti Užívateľa, ktorý mandát udeľuje, 3) dostupnosť jednotlivých rozsahov Služby závisí od lokality, v ktorej 

Poskytovateľ poskytuje Službu. 

 tel: 02/ 594 22 594 http://biznis.up.sk žz 1/2022 Strana 1 z 2 

 

 

Súhlasím so zverejnením svojich údajov a Poskytovateľom prideleného telefónneho čísla v telefónnom zozname 

Poskytovateľa, prípadne iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú telefónne zoznamy alebo poskytujú 

verejné Informačné služby o telefónnych číslach. 

Pridelené telefónne číslo 



Predpokladaný deň vykonarua zmeny rozsahu Služby 

 

Úhrada za poskytované služby 

Pri bezhotovostných úhradách poukazujte platby na účet číslo : SK44-.1.1Q.Q..m.Q-Q.Q.2ô..2Äü..UU, 

symbol: — ..plathv za službv”. Pri každej úhrade vždy uvádzajte Váš variabilný symbol, ktorým je číslo Vašej 

zmluvy. 

Ďalšie ustanovenia 
a) Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb medzi Poskytovateľom a Užívateľom 

(„Zmluva") v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto dohode. 

b) Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy touto dohodou výslovne nedotknuté ostávajú v platnosti bezo zmeny. 

c) Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami. 

2 1 -12- 202? 

 

                    Podpis Užívateľa                  Miesto a dátum 

         generálny riaditeľ  

  

 

 

 

 

 

 

8517149 

1) pri službe UPC Telefón vždy obdobie platby len 1 M, 2) len na základe mandátu podpísaného u inkasanta, t.j. Poskytovateľa a to 
po overení totožnosti Užívateľa, ktorý mandát udeľuje, 3) dostupnosť jednotlivých rozsahov Služby závisí od lokality, v ktore j 
Poskytovateľ poskytuje Službu. 
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