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Zmluva o poskytovaní verejných služieb

uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva") medzi

• •
ST-C 1 str.

Evidenčné číslo zmluvy .

PODNIK
Obchodné meno
Sídlo / adresa
Zapisaný
ICO
Zastllpený
{ďalcJ len Podmk") a

Slovak Telekom, a.s.
Kara džičova 10, 825 13 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka čislo 2081/B
l 2020273893
35 763 469
1 Ole
1 tc pre DPH
1 Kód predajcu:
Janette Berkanová, obchodný reprezentant
1 04.BA.TMSK.BERKANDVA.JANETTE

1 SK2020273893

1 C0020

1 Kód tlačiva:

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno/názov
Sídlo/miesto podnikania
Register, číslo zápisu podnikateľa
ICO
Zashípený
(ďaloJ len Učastn1k )

..

DEUS

Stefanovičova 2968/5, 811 04 Bratislava- Staré Mesto

1 DIC

457363S9
.ZBUDILA

,.

I IC pre DPH

1

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN
Obchodné meno alebo názov
Ulica. súp. čislo

Stefanovičova 2968/5

DEUS
Obec

Bratislava- Staré Mesto

PS

811 04

SPÔSOB FAKTURÁCIE:

Poskytovanie elektronickej formy faktúry (ďalej len "EFTI) na Internetovej stránke Podniku
Zasielanie na emailovú adresu
Nie

Ano

Notifikačné číslo

911411360

SIM KARTA
Telefónne číslo
Dátum aktivácie

911411360
6. Júna 2012

Verejná 1elefónna služba

GSM/UMTS

SIM karta č.
Zúčtovacie obdobie je
jednomesačné
Program služieb

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
./ CUP

./ CLIR
,/ Povolenie medzinárodných hovorov

./ Roaming
Služba: Euro Roaming
/ Voľné minúty
Biznis balík: Nekonečno nonstop

8942102480004622300

Od: 8, drfa mesiaca vrátane

Do: 7. drla mesiaca vrátane

Podnik.atol NAJ 150

,/ Dátové služby
Služba: NeobmedzenY Internet v mobile
/ Jazyk účtu
Jazyk: SJ

./ MMS
./ Kontrola dát v EU
Limit: 50
Notifikäcia: 80¼

n 2iadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účaslnikov a informačnej sluibe2)
/ .Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkov a informačnej stužbe2)
Pozn•.
2) Informácia o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastnikov a Informačnej službe:
Účastnlk verejnej telefónnej služby má právo zaplsaľ sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych čislach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu:
telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Účastnikovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikatera, ií) obchodné mono a miesto podnikania fyzickej osoby
- podnikateľa, iií) obchodné meno alebo názov a sidlo v prlpade právnickej osoby. V prfpade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť zverejnené aj ďalšie údaje určené Účaslníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu.
V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účaslnik berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v prlslušnoj časti Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejňovania údajov llčastnikov v
telefónnom zozname a informačných službách.

MOBILNÝ TELEFÓN
1 Typ mobilného telefónu:

1 Sony Ericsson Xperia Mini PRO I Vyrobnó číslo (IMEI) :

1 358216045518248

VYHLÁSENIE ÚČASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, ie som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných sluiieb prostrednictvom mobilnej siete Podniku (ďalej aj len
-všeobecné podmienky''), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré poiadujem aktivovať {ďalej len „osobitné podmienky-) a Cenníkom , ktoré sa ako neoddeliteľné sútasti te;tc
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyššie špecifikovanej SIM karty (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve
špecifikované služby Podniku (ďalej aj len "Službť), (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, naimá
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účastník prešiel z užívania služby Easy na uživanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho tisla.
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je bližšie špecifikovaná v tabulke podľa tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy.
Súhlasim s poskytovaním Elektronickej formy faktúry {ďalej len EF) podľa Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň a súhlasím s poskytovaním EF prostredníctvom internetu spristupnenim na internetovej stránke
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e·mailovú adresu. a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná pisomne vyhotovená faktUra.
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územ·1e Slovenskej repubľlky podľa špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovena
Cenníkom. Zmluva nadobUda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spósobov uvedených v teJto Zmluve.
Všeobecných podmienkach alebo Cenniku.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruši platnosť a Učinnosľ Zmluvy o poskytovani služieb. Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špec1f1kovaneJ
SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa ..
Ak útastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíva! Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zároveti
dohodli, že pôvodná zmluva o poskytovani verejných služieb (v zneni všetkých jej dodatkov. zmien a doplnení uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom
pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktoré zostávajú zachované a1 po jeJ zániku (naJma právo
Podniku na úhradu Služieb poskytnutych útastnikovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovaných S!ui:ieb na
základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).
V pripade, ak Účastnik pred uzavretim teJto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o posky1ovani vere;n�·ch služieb ktorá v z.mysle p--rish.1.Sr.-j--:.h
právnych predpisov zarnk!a ako záVJslá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočností (vrátane skutočnosti uvedených v tejto Zmluve), útastnik bene na vedcmie a súľ"1Jasi s tým. ie Podn-.k rrói.e c,o
uzavretí tejto Zmluvy oóo,.:zdaf útastnikovi do uživania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym čislom, ktoré Úč.astnik ui.iva! na zaJ.-Jaó€ očv-odne� z.,-nh.Jf o c,-o.sO::y:s:,-ai·\·
verejných služieb.
VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNiK.A (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na UCet ÚCastnika na zák.lade pisx-,�r&J s�<r,;:,--,,:,:::---.E-,-,3 s ...r-c>:�r,e :-,,e--"� :- :,:,:,;r�-:,
Účast"lika alebo na zák.lade zákona aJé� 0�.-z�l\lada.rozh0<1nut1a štátneho orgánu.
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Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ,
uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znenl neskoršlch predpisov
t. č. 9 11411360, SIM karta č. 8942102480004622300
{ďalej len "Dodatok")

• •
ST-C 2 str.

PODNIK

Obchodné meno
Sidlo f adresa
Zapísaný
ICO

ZastUpený

..

(ďalej len Podnik ) a

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka čislo 208118
1 DIC
1 2020273893
35 763 469
1 Ie pre DPH
t Kód predajcu:
Janette Berkanová, obchodný reprezentant
1 04.BA.TMSK.BERKANOVA.JANET T E

1 SK2020273893
1 C0030

1 Kód tlačiva:

ÚČASTNÍK· PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodnó meno/ názov

Sídlo / miesto podnikania
Register, číslo zápisu podnikateľa
!CO

Zastúpený

(daleJ len Učastnlk )

DEUS
Stefanovičova 2968/5, 811 04 Bratislava� Staré Mesto

45736359
,ZBUDILA

TABUĽKA Č.1
Program služieb:

Typ MT/Oálové zariadenie
Kúpna cena za MT (Pôvodná kúpna cena pred zfavou)
Doba viazanosti:
Zmluvná pokuta:

1.

1 Dk,

Podnikatel NAJ 150
Sony Ericsson Xperia Mini PRO
1,00 € (1,00 €}
24 mesiacov
497,91 €

1 IG pre DPH

1

Aktivačný poplatok·
Výrobné číslo (IMEI/EUl}

10,01 €
358216045518248

Minimálny program Služíeb:

PODNIKATEL NAJ 150

Podnik a Účastnlk uzatvárajú tento Dodatok. ktorým sa Zmluva o poskylovanl verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k l.č/SIM karte s číslom uvedenlm v záhlaví tohto Dodatku menl a upravuje v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku {ďalej len .Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

aktivácia programu Služieb uvedeného v tabuľke č, 1 tohto Dodatku, a Io vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavl tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať
{ďalej len "SIM karta") s tým, že Účaslnlk je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku;

b)

záväzok Účastni ka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom,
Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku {ďalej len .Všeobecné podmienky'), Cennlkom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len
.Cenník") a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cennlkom za vykonanie adminislratlvnych alebo technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavrelim
tohto Dodatku k Zmluve, a Io vo výške 3,98 € s DPH (ďalej len .Administratívny poplatok"), pričom Adminislratlvny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom
a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratlvny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok
{i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade
s Cennlkom. Účastnlk podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné ziska!' v aktuálnom Cenníku dostupnom na
www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku. ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

c)

záväzok Podniku zabezpečiť Účaslnlkovi predaj zľavneného mobilného telefónu, ktorý je bližšie špecifikovaný v tabuľke č. 1 (ďalej len "MT'). Účastnlk berie na vedomie, že MT je v čase jeho predaja
Účastnlkovi zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Účastníka po uplynuli doby viazanosti podľa tohto Dodatku a po uhradení poplatku
podľa platného Cennlka Podniku. Účastník svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;

d)

záväzok Podniku aktivovať a poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval ktorýkoľvek program Služieb Podnikateľ NAJ s prevzatlm záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov.
vo vzťahu k SIM karte balik Nekonečno nonstop (ďalej len .balik NV nonstop·) a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku za zvýhodnený
mesačný poplatok {i) 9,99 € s DPH v prlpade. ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 90.(ii) 6,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval
program Služieb Podnikateľ NAJ 150, (iii) 1,99 € s DPH v prlpade. ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 300 (iv) bez účtovania mesačného poplatku za balík
NV nonstop v prlpade. ak si Účaslnlk týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 600. alebo Podnikateľ NAJ 1200. Ballk NV nonstop zahtňa 3.000 voľných minút do mobilnej siete
Podniku a do všetkých pevných sieti v SR, ktoré sa uplatňujú počas 7 dni v týždni 24 hodín denne a ktoré môže Účastník využlvať už pred prevolanlm voľných minút zahrnutých v programe Služieb
Účastníka. Účastník berie na vedomie a súhlas[ s lým, že počas obdobia poskytovania balíka NV nonstop nemôže súčasne využlvať balík Nekonečno mimo špičky, alebo Nekonečno v špičke alebo
balík Extra 100 minút a zároveň súhlas[ s tým, že v prípade, ak už má Účastník ku dňu uzavretia tohto Dodatku niektorý z týchto ballkov aktivovaný, bude mu tento ballk Nekonečno mimo špičky,
Nekonečno v špičke alebo Extra 100 minút automaticky deaktivovaný. Účaslnlk berie na vedomie a súhlas!, že (i) balík NV nonstop bude Účaslnlkovi automaticky deaklivovaný a nárok na benefil
podľa tohto bodu Dodatku sa viac neobnoví v prípade zmeny balíka NV nonstop na niektorý z balíkov Nekonečno mimo špičky, Nekonečno v špičke alebo Extra 100 minút, pričom vybraný ballk bude
ďalej poskytovaný za štandardný mesačný poplatok platný pre prislušný program Služieb Podnikateľ podľa platného Cennlka bez nároku na zvýhodnenú cenu mesačného poplatku, a tiež v prípade
zmeny programu Služieb aklivovaného týmto Dodatkom na akýkoľvek iný program Služieb Podniku ako program Služieb Podnikateľ NAJ, (ii) v prípade zmeny programu Služieb aklivovaného týmto
Dodatkom na vyššl program služieb Podnikateľ NAJ bude Účaslnlkovi poskytovaný benefit podľa tohto Dodatku platný pre lento vyššl program Služieb, (iii) po uplynuli doby poskytovania benefilu
podľa prvej vety tohto písmena tohto bodu Dodatku, nárok Účastnlka na benefil podľa tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa neobnov!. Poskytovanie balíka NV nonstop nie je možné kombinovať s
akýmikoľvek inými akciovými ponukami. zľavami, ďaišlmi zvýhodnenými službami Podniku a ani balíkom Extra 100 minút alebo ballkom Nekonečno mimo špičky. alebo Nekonečno v špičke. pokiaľ
nebude určené Podnikom inak. V prípade prekročenia stanoveného limitu objemu prevádzky -3.000 minút budú Účastnlkovi hovory uskutočnené nad rámec 3.000 minút spoplatnené podľa aktuálne
platného Cennlka pre príslušný zvolený program Služieb Podnikateľ.

e)

záväzok Podniku voči Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval ktorýkoľvek program Služieb Podnikateľ NAJ v spojenl s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov.
poskytovať vo vzťahu k SIM karte službu Neobmedzený Internet v mobile (ďalej len .Internet v mobile") (i) bez účtovania mesačného poplatku odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých
3 zúčtovaclch obdobl bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom obdobl prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku a za zvýhodnený mesačný poplatok 6,99 € s DPH odo dňa nasledujúceho
po up1ynutl uvedených 3 zúčlovaclch obdobl až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku v prlpade, ak si Účaslnlk týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 90,
Podnikateľ NAJ 150, Podnikateľ NAJ 300 {ii) bez účtovania mesačného poplatku za Službu Internet v mobile a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto
Dodatku v prlpade, ak si Účaslnlk týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 600, alebo Podnikateľ NAJ 1200. Účaslnlk berie na vedomie a súhlas[ s tým. že {i) pokiaľ vo vzťahu k
SIM karte nie je ku dňu uzavretia !ohlo Dodatku aktivovaná Služba Internet v mobile, považuje sa lento Dodatok za žiadosť o jej aktiváciu. {ii) nárok na benefil podľa tohto bodu Dodatku zanikne a viac
sa neobnoví v prípade zmeny programu Služieb aklivovaného týmto Dodatkom na akýkoľvek iný program Služieb Podniku ako program Služieb Podnikateľ NAJ, {iii) po uplynuli doby poskytovania
benefitu podľa tohto bodu Dodatku bude Podnik vo vzťahu k SIM karte Účastnlkovi ďalej poskytovať Službu Internet v mobile za štandardnú cenu podľa aktuálneho Cenníka.

f)

záväzok Podniku poskytovať Účaslnlkovi vybraný program Služieb Podnikateľ NAJ odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku za zvýhodnený
mesačný poplatok (i) 19,99 € s DPH v prlpade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 90.(ii) 31,99 € s DPH v prípade. ak si Účastník lýmlo Dodatkom aktivoval
program Služieb Podnikateľ NAJ 150, (iii) 54,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 300 (iv) 99,99 € s DPH v prlpade, ak si Účastník týmto
Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 600, (v) 139,99 € s DPH v prlpade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 1200. Zároveň sa Podnik zaväzuje
poskytovať vo vzťahu k SIM karte službu Ballk SMS 3,99 (i) za zvýhodnený mesačný poplatok 3,99 € v prlpade, ak si Účaslnlk týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 90 alebo
Podnikateľ NAJ 150 (ii) bez účtovania mesačného poplatku za Službu Ballk SMS 3.99 v prípade, ak si Účastnlk týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 300, alebo Podnikateľ
NAJ 600, alebo Podnikateľ NAJ 1200. Účastnlk berie na vedomie a súhlas! s tým, že (i) tento Dodatok sa považuje za žiadosť o aktiváciu vybraného programu Služieb Podnikateľ NAJ. (ii) nárok
na benefil podľa tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa neobnov! v prlpade zmeny programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na akýkoľvek iný program Služieb Podniku ako program Služieb
Podnikateľ NAJ, {iii) po uplynuli doby poskytovania benefitu podľa tohto bodu Dodatku bude Podnik vo vzťahu k SIM karte Účaslnlkovi ďalej poskytovať príslušný program Podnikateľ za podmienok
podľa aktuálneho Cennlka, ak Podnik neurči inak. Hovory na účastnícke čísla do všetkých sieti v SR a zo SR aj do všetkých sieti v krajinách EU, USA, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island sa účtujú
po sekundách od prvej sekundy.

2.

Účaslnlk sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku {ďalej len .doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopusti takého konania a ani
neumožnl také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odslúpenlm od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Účastnlka. žiadosť o jej vypojenie v prlpade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinnosti na strane Podniku. Účastnlk zároveň berie na vedomie a súhlas! s tým. že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte
uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aklivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem prlpadu. ak sa jedná o zmenu už aklivovaného programu Služieb iTariff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavl tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aklivovaného programu
Služieb na program Služieb Podľa seba, okrem prlpadu. ak sa jedná o zmenu už aklivovaného programu Služieb Podľa seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom.Podnik a Účastník sa
dohodli. že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho člsla uvedeného v záhlavl !ohlo Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohľadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohľadom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účaslnlkovi predaj zľavneného MT podľa bodu 1 plsm. c) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zľavu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účaslnlk dohodli. že po dobu
viazanosti uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Účaslnlk zároveň berie na vedomie a
súhlas! s tým, že v prlpade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastni k berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zľavy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného programu Služieb. Účastnlk sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižšlm mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v labull<e č. 1 tohto Dodatku.
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4.

V pr ípade poru še nia záväzku Účast níka uvede ného v bode 1 p lsm. b) a lebo v bode 2 a lebo v bode 3 tohto Dodatku. v dôsledku čoho dôjde k ná sled nému vypoje niu SI M ka rty zo strany Podn.•:.:
Účast nlk pov inný uhradi ť Pod niku zm lu vnú pokutu uvede nú v tabuľke č. 1.V prípade žiadosti Účast níka o vypoje nie S I M ka rty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluv ná po'<vta
pred chádzajúcej vety sp lat ná okamihom doruče nia žiadosti o vypoje nie SI M karty z prevádzky Pod niku.

5.

Te nto Dodatok je p la tný a účinný d r'lom jeho podp lsa nia zm luv nými stra nami. Te nto Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viaza nosti uvede nú v bode 2 tohto Dodatku . ktorá sa '�
prípade preru še nia a lebo obmedze nia poskytova nia S lužieb Pod niku na základe žiadosti Úča st níka a lebo na základe vyu zítia práva Podniku pre ru šiť a lebo obmedziť Úča st níkov i poskytovan,e Síut>e,b
vyp lývajúcehoz pri slu šných práv nych predpi sov a lebo V šeobe cných podmienok, automati cky predÍži o obdobie zodpovedajúce skutoč nému trva niu preru še nia a lebo obmedzenia poskytovania S lube·�
Podniku. V prípade, ak po up lynuli doby v iaza nost i pod ľa pred chádzajúcej vety tohto bodu Dodatku Účast ník pokračuje vo využivani S lužieb. t .j. ak nedošlo k ukonče niu Zm luvy niektorým zo sp ósooov
ukončenia Zm luvy ku dňu up lynut ia doby v iaza nosti, S lužby v rámci dohod nutého programu S lužieb a lebo programu S lužieb zmene ného v sú lade s dojedna ním uvedeným v bode 3 tohto Oodat,v,
ako aj v šetky S lužby akt ivované vo vzťahu k SI M karte popri S lužbá ch v rámci dohod nutého prog ramu Sluzieb budú Účast níkovi poskytova né na základe Zmlu vy na dobu neurč itú za štandardnýct,
podm ie nok spop latňovania t ýchto S lužieb podľa p lat ného Ce nníka, ak nebolo zm lu vnými stranami v ýslov ne doh odnuté ,nak.

6.

Zm lu vné strany sa dohod li, že v pr lpade zmeny sadzby da ne z prida nej hod noty je Pod nik op ráv nený ktoníkofve k z konečn}'ch cien služieb Podniku up rav iť tak , že k základu da ne (ce ne bez D PH)
up lat ni sadzbu da ne z pr ida nej hod noty aktuálnu v ča se vz niku daňovej pov innosti Pod niku .

7.

Te nto Dodatok tvorí neoddeli teľnú súčasť Zmlu vy.
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