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VEC: Potvrdenie o uzatvorení dodatku k zmluve na diaľku  

Zrušenie doplnkovej služby k základnému balíku služieb k zmluve o poskytovaní verejných služieb  
 
Vážený zákazník, na základe Vašej požiadavky a v nadväznosti na SMS správu o zrealizovaní zmeny na Vašej zmluve, Vám týmto 
potvrdzujeme zmenu  rozsahu poskytovania doplnkových služieb k základnému balíku služieb. 
 
Ceny služieb a balíkov nájdete v našom cenníku na stránke https://www.digislovakia.sk/cennik/  
 
 
Vami požadovaná zmena bude zrealizovaná do 24 hodín od akceptovania Vašej požiadavky. Pokiaľ nie je výslovne inak uvedené, 
napríklad v podmienkach marketingovej kampane alebo v podmienkach poskytnutia benefitu či podmienkach akciovej ponuky, 
zmenená cena za poskytovanie služieb po zrušení doplnkovej služby bude zmenená s účinnosťou od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola akceptovaná Vaša požiadavka. Za zrušenie doplnkovej služby Vám bude naúčtovaný 
administratívny poplatok v sume 5,00 €, a to v súlade so zmluvou a platným Cenníkom, pričom administratívny poplatok Vám bude 
fakturovaný v najbližšej faktúre za poskytovanie služieb. 
 
 
Upozorňujeme Vás, že cena za poskytovanie služieb bude ponížená o príslušnú cenu za zrušenú doplnkovú službu k základnému 
balíku služieb, pričom cena za poskytovanie Vami zvoleného základného balíka služieb, extra balíku/balíkov a nájmu koncových 
zariadení (ak Vám boli poskytnuté koncové zariadenia do nájmu), ktoré nie sú touto zmenou dotknuté, Vám bude naďalej 
fakturovaná v súlade so zmluvou a platným Cenníkom.  
 
 
 
Ďakujeme, že využívate naše služby! Prosím prekontrolujte si správnosť uvedených údajov a v prípade nezrovnalostí nás 
kontaktujte na svojom zákazníckom účte e-konto, elektronicky na e-mailovej adrese info@digislovakia.sk, prostredníctvom call-
centra na čísle 0850 211 112, alebo prostredníctvom niektorej z našich pobočiek, ktorých zoznam nájdete www.digislovakia.sk. 
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