Žiadosť o zmenu v Zmluve o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava
IČO 35971967
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38877/B.
Číslo zmluvy (variabilný symbol)

Kód autorizácie

Kód kampane

PIN:

Užívateľ
Titul, meno, priezvisko / Obchodné
meno

Adresa trvalého pobytu / Miesto podnikania (Sídlo)

IČO

poschodie číslo bytu

mobilný
1
telefón

Rodné číslo /
Dátum narodenia

telefón
1
domov

1

email

Zmena rozsahu Služby na rozsah Služby
Horizon TV Smart

Pre objaviteľov

Horizon Plus

Pre žurnalistov

Horizon TV Happy

Pre športovcov

Pre milovníkov hudby

Nemecký

Pre oddych

Pre deti

Maďarský

Horizon HBO HD

Horizon Filmbox Premium

Horizon MyPrime

Začiatok Obdobia platby

Obdobie platby
1M

3M

2

6M

12 M

Zmena typu výpisu
neheslovaná elektronická faktúra
zaheslovaná elektronická faktúra
doručenie faktúry na poštovú adresu uvedenú Užívateľom

1.

3.

11.

Spôsob platby
iný
bankový prevod
3
inkaso SEPA

Odmietam použitie mojich kontaktných informácií na doručenie elektronickej pošty, a to najmä adresy
elektronickej pošty a telefónneho čísla, na účely zasielania marketingových ponúk Poskytovateľa.
Nesúhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku ako aj na
iné marketingové účely (najmä na účely telemarketingu).
Predpokladaný deň vykonania zmeny rozsahu Služby

Úhrada za poskytované služby
Pri bezhotovostných úhradách poukazujte platby na účet číslo: IBAN: SK44 1100 0000 0026 2553 0334, konštantný
symbol: 0308 – „platby za služby“. Pri každej úhrade vždy uvádzajte Váš variabilný symbol, ktorým je číslo Vašej
zmluvy.

Vyhlásenie Užívateľa
a) beriem na vedomie, že súčasťou Žiadosti o zmenu v zmluve o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV
(ďalej len „Žiadosť“) sú aj Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na
poskytovanie verejných služieb, Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Horizon TV (spoločne ďalej len
„Podmienky“), platná Tarifa Poskytovateľa, Špecifikácia služieb, Podmienky používania audiovizuálnych
mediálnych služieb na požiadanie, Zásady ochrany súkromia, Podmienky kampane (v prípade, že Užívateľ pri
uzavieraní tejto Zmluvy využil kampaň), s obsahom uvedených dokumentov som sa oboznámil(a) a bez
výhrad s ním súhlasím;
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b) v prípade, ak u Poskytovateľa žiadam o zmenu Zmluvy o poskytovaní prístupu k službe Horizon TV (ďalej len
„Zmluva“) na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa vyhlasujem, že mi bol
odovzdaný/doručený formulár s poučením o možnosti odstúpiť od Zmluvy, spolu s formulárom na odstúpenie
od Zmluvy a žiadam, aby Poskytovateľ začal s poskytovaním Služieb počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
Zároveň vyjadrujem svoj súhlas s poskytnutím uvedených informácii alebo dokumentov aj v elektronickej
forme, umiestnením na mojeupc.upc.sk, resp. formou e-mailu;
c) využil(a) som pri uzavieraní tejto Žiadosti kampaň, ak je jej kódové označenie uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
Svojím podpisom na tejto Žiadosti potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s Podmienkami kampane, ktoré tvoria
prílohu k Zmluve a sú jej neoddeliteľnou súčasťou, boli mi riadne odovzdané, súhlasím s nimi a zaväzujem sa
ich dodržať;
d) svojím vlastnoručným podpisom nižšie potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s obsahom dokumentov
uvedených v týchto Vyhláseniach Užívateľa na tejto Zmluve, bez výhrad s nimi súhlasím a záväzky z nich
vyplývajúce budem riadne plniť.

podpis Užívateľa

za Poskytovateľa

miesto a dátum

1 nepovinné údaje
2 len na základe mandátu podpísaného u inkasanta, t.j. Poskytovateľa a to po overení totožnosti Užívateľa, ktorý mandát udeľuje
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