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Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podřa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskoršich predpisov (ďalej len „Zmluvai medzi:
PODNIK:

evidenčně Číslo Zmluvy 6.121538.00.00.100001

Siovak Telekom, as., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
v Obchodnorn re istri vedenom ri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka Číslo 2081/B
35 763 469
Dl : 2020273893
I re DPH:
SK 2020273893
Ingram Micro Slovakia,
s.r.o, so sidlorn
K d
Zastúpený:
Logistický areál
Kód predajcu:
~ °č .
196
Westpoint D2, Lozorno,
a Iva.
IČO: 35879157
(ďalej len ‚Podnik‘) a
Za san‘:
I 0‘

UCASTNIK — PRAVNICKA OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL‘:
Obchodně meno / názov:
Mestská informačná kancelária Poprad
Sidlo / miesto podriikania:

~dE9id~ 43/86,

Register, Číslo zápisu podnikatera:
IČO:

42381193

lČ pre DPH:

2024097372

Kontaktné tel, číslo (predvolba a
tel. Č. v pevnej sieti):
Zastúpený: (meno, priezvisko
zástu
(ďalej len ‚UČastnik‘)
ADRESA ZASIELANIA P~SOMNYCH LISTIN
Obchodiérneio, názov /
‚Mestská informaČná kancelária Poprad
Ulica, SÚP.

Námestie sv, Egidia 43/86

ZUCTOVACIE OBDOBIE: ZúČtovacie obdobie
Od: 01. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)
SPÓSOB FAKTURACIE:
D Elektronická forma faktúry (ďalej len ‘EF‘)
E-mail pre zasielanie EF:

Obec:

Poprad

PSČ:

05801

nomesačné. Trvanie zúČtovacieho obdobia nasledovnó:
Do: najbližšieho 31, kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)

Poskytovanie FF na lnternetovej stránke Podniku

Ano‘

ONie

Čislo pre SMS notillkácie O vyhotoveni FF:

o Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania pisomných listin)
D Spoločná faktúra S telefónnym čislom:**
‘Súhlasim s poskytovanim FF podľa Všeobecných podmienok a Cennika a zároveň a súhlasim S poskytovanim EF prostrednictvom internetu
spristupnenim na lnternetovej stránke Podniku; benem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou urČenú e-mailovú
adresu, a že v pripade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná pisomne vyhotovená faktúra.
“SpoloČná faktúra zasielaná V papierovej forme obsahuje základnú úroveň rozpisaných faktOr súhrnne za všetky fakturované Služby, priČom
rozpis pre každú Službu zvlášť bude sprístupňovaný na internetovej stránke Podniku.
SIM KARTA:
Telefónne Číslo:
Dátum aktivácie:
telefónna

*

0911088790

SIM karta Č.:

02.03.2016
GSMIUMTS
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SLUŽBY:
D Euro Roaming
D Smart Roaming
D Ty aja Č. 1 +421
Č. 2 +421
č. 3 +421
l~J ldentifikácia volajúceho účastníka
(CLIP)
D Obmedzenie identifik. volajúceho
(CLIR)
D Presun vorných minút

D Elektronický účet
e-mail:
heslo:
‚
D Podrobný výpis1)
D Podrobný výpis na Internete
D Pristup na internet
D Intemet v mobile 100
l~l Internet v mobile 500
D Neobmedzený Internet v mobile
C Výhodné volania do zahraničia

D Zlatě číslo
D Strieborné číslo
D Blokovanie medzín.hovorov
l~l Nezverejnenie V zozname
ůčastnikov2)
D Zrušenie EASY
C Zrušenie služby dobi Easy
cez SMS

D Účet V anglickom jazyku
D Baliček
C Sponzor3 Č. 1 +421
Č. 2 +421
Č. 3 ±421
č. 4 +421
Č. 5 +421
D ině:
D ině:
D ině:

C Žiadam O ZVEREJNENIE údajov v telefónnom zozname a informačnej službe2~
D Žiadam O NEZVEREJNENIE údajov V telefánnom zozname a informaČnej službe2~
Pozn.:
‚
1) Podnik poskytne Učastníkovi, ktorý podpisom Zmluvy uzatvára s Podnikom prvú Zmluvu O poskytovani verejných služieb poskytovaných
prostrednictvom mobilnej siete Podniku, 100% zfavu z ceny poplatku za službu Podrobný výpis v elektronickej forme poskytovaný mesačne
(ďalej len „Podrobný výpiď) a to počas prvých troch zúčtovacích období po aktivácii SIM karty špeci~kovanej v tejto prilohe. Po uplynuti
uvedenej doby bude služba Podrobný výpis Učastníkovi poskytovaná za cenu podra platného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku
(ďalej len „Cennik“).
Učastník má nárok na poskytnutie bezplatného Podrobného výpisu počas prvých troch zúčtovacích období zdarma * o áno l~l nic
2) lnformácia o možnosti zverejňovanla údajov v telefónnDm zozname a informačnej službe:
Učastník verejnej telefónnej služby má právo zapisat sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom)
a informačnej služby Podniku a na spristupnenie svojich údajov poskytovaterom informačných služieb o telefónnych čislach alebo
telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne čislo pridelené Učastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Učastníkovi v rozsahu: i) meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu v pripade fyzlckej osoby - nepodnikatera, ii) obchodně meno a miesto podnikania fyzickej osoby podnikatera, iii) obchodně meno alebo názov a sídlo v pripade právnickej osoby. V pripade osobitnej dohody s Podnikorn móžu byt
v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určeně Učastnlkom, ak sú relevantně na účely telefónneho zoznamu. V
pripade žiadosti o zverejnenie údajov Učastník zároveň berle na vedomie a súhlasi s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach
spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov, upravujúcich podmienky zverejňovania údajov účastnikov v telefónnom
zozname a informačných službách.
3) Účastník berle na vedomie a súhlasí stým, že volania uskutočnené prostrednictvom SIM karty s programom Disney kolekcia alebo program
Služleb Fix s telefónnym čislom uvedeným v časti Služby - Sponzor (dalej len »isney SIM karta“ a „Fix SIM karta“)) na telef6nne čislo
Učastníka uvedené v záhlaví tejto Zmluvy (taburka SIM karta) budú uskutočnené na účet volaného, tj. Učastníka, a to v pripade, ak na
Disney SIM karte alebo Fix SIM karte klesne kredit pod 0,20 €. Volania budú spoplatnené podra podmienok uvedených pre službu Sponzor
v Cenniku platnom v čase uskutočnenia volania. Učastník ďalej berle na vedomie a súhlasi 5 tým, že informácia o poklese kreditu pod 0,20 €
na Disney SIM kane alebo Fix SIM kane, mu bude oznámená prostredníctvom notitlkačnej sms až po ukončeni volania uskutoČneného na
jeho účet pri poklese kreditu pod vyššie uvedenú hodnotu,

‚I

MOBILNY TELEFdN:
Typ mobilného
telefónu: :

LENOVO A6010

Výrobné číslo
(IMEI):

I 667345020180643

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie
verejných služleb (dalej aj len “Všeobecné podmienky“), s osobitnými podmienkami služleb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem
aktivovať (ďalej len „osobitné podmienky“) a Cennikom ‚ ktorě sa ako neoddeliterné súčasti tejto Zmluvy zavězujem dodržiavat. Svojim
podpisorn potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cennika a vyššie špecifikovanej SIM karty, (ii) že si
závězne objednávam v tejto Zmluve špecillkovaně služby Podniku (ďalej aj len ‚Služby«), (iii) že sa zavězujem riadne a včas plnif všetky
povinnosti vypiývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluye, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmě rladne a včas platíť cenu
za aktiváclu a poskytovanie Služleb, (iv) ak som ako Učastník prešiel z uživania služby Easy na uživanie postpaidových služieb Podniku s
ponechanim si SIM karty a telefónneho čísla, disponujem SIM kartou s prideleným telef6nným čislom tak ako je bližšie špecifikovaná v
tabulke podra tejto Zniluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy. Ak som si touto Zmluvou aktivoval niektorý
z programov Služleb iTariff, berlem na vedomie a súhlasim s tým, že k programom Služleb iTariff nie je možné súčasne aktivovat a využívat
inú dátovú službu podra aktuálnej ponuky Podniku (najmě službu web‘n‘walk, BlackBerry Internet Email atď.) a ani využívat zdieranie dát
služby Mobilný internet.
Zmluva nadobúda platnost a účinnost dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmiuva sa uzatvára na doku neurčitú. Zmluvu je možně
menit niektorým zo spósobov uvedených v tejto Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenniku. Podnik a Učastník sa dohodli na určeni
dóvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dóvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných
služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy.
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SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude používat údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Podmienkach spract~vania
osobných, prevádzkových a Iokalizačných údajov (ďalej len ‚Podmienky“) a v prislušných právnych prodpisooh. Rozsah, účel a podmienky
spracúvania údajov o Učastníkovi sú bližšie špecillkované v Podmienkach. Ak může Učastnik zamedzit, aby sa jeho údaje používali na určité
účely, Učastník může kedykoďvek Podniku oznámit, že si neželá takéto použivanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov
Učastníka udelenie súhlasu. může Účastník takýto súhlas kedykorvek odvolat, v pripade, že ho udelil. Učastník může Podnik kedykorvek
požiadat c informáciu, ako Sa jeho údaje použlvajú. Viac informácií o používaní údajov možno nájst na
.telekorn.sk.
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podra špecifikácie obsiahnutej
vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená Cennikom.
D sáno D “nic Zmluvné strany sa úroveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší platnost a účinnost Zmluvy
—Služba Internet Nonstop uzavretej vo vztahu k vyššie špe&kovanej SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa
.
V pripade, ak Učastník prod uzavretim tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostrednictvom ‘4ššie špecillkovanej SIM karty na základe
původnej Zmluvy, zmluvné strany sa týmto úroveň dohodli, že póvodná Zmluva (v zneni všetkých jej dodatkov, zmien a doplneni
uzatvorených či už v pisomnej formo abbo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom původnej Zmluvy však nezanikajú
nároky zmluvných strán už vzniknuté z původnej Zmluvy, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo Podniku na úhradu Služíeb
poskytnutých Učastníkovi na úklade póvodnej Zmluvy, ako aj právo Učastníka reklamovat správnost úhrady abbo kvalitu poskytovaných
Sbužíeb na úklade póvodnej Zmluvy za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).
Ak Učastník prod uzavretim tejto Zmbuvy využíval Služby Podniku prostrednlctvom vyššie špeciflkovanej SIM karty na základe původnej
Zmluvy, ktorá v zmysbe prlsbušných právnych predpisov zanikla ako závislá zinluva abbo zanikla na úklade mých právnych skutočností
(vrátane skutočností uvedených v tejto Zmluve), Učastník berle na vedomie a súhlasi stým, že Podnik mčžo po uzavretí tejto Zmluvy
odovzdať Učastníkovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššie špecítikovanú spolu s rovnakým prideleným tebefánnym čislom, ktoré Učastník
užíval na základe pčvodnej Zmluvy.
Účastník berle na vedomie, že vsúlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 0 roamingu vo verejných mobilných
komunikačných sietach v rámci Unie má Učastník možnost zvolit si altemativneho poskytovateta roamingu mého ako je Podnik bez poplatkov
abbo sankcie. Učastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol o možnosti podra predchádzajúcej voty informovaný. Učastník ďalej berle
na vedomie, že ak si zvoli altemativneho poskytovatera roamingu, poskytovanie sbužieb roamingu Sa riadi podmienkami dohodnutými medzi
Učastnikom a nim zvoleným altemativnym poskytovaterom roamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom altemativnym poskytovaterom
roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.
NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCQVSKEJ ZMLUV‘?: Podnik neodvobaterne navrhuje Účastníkovi,‘ ktorý nie je spotrebiterom, uzavretie
rozhodcovskej zmbuvy vo formo rozhodcovskej doložky v nasbedovnom zneni (ďabej ‚RZ“); „Podnik a Učastník sa dohodli, že všetky spory,
ktoré vznikli abebo vzníknú v súvisbosti 5 Platobnými službami Podniku, budú rozhodované prod Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej
bankovej asociácie (ďalej „RS“) jedným rozhodcom, a to podra Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pro Podnik
a Učastníka záväzné. Účastník má právo odstúpit od tejto RZ, a to pisomne do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia. Učastník bene na vedomie, že
níe je povinný prijat predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme, spory medzi Učastnikom a Podnikom vyplývajúce
z poskytovania Platcbných sbužjeb Podnikom budú nešit všeobecné súdy podra osobitných právnych predpisov, Prijatím návrhu na uzavretie
RZ nic je dotknuté právo Učastnika abebo Podniku predložit spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému súdu.
Toto právo však zaniká ak Podnik abbo Učastník už podal žalobu na RS, protože po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej ved
konat a rozhodovat na všeobecnom súde. Učastník, ktorý je spotrebiterom svojim podpisom potvrdzuje, že mu Podnik predbožil neodvolaterný
návrh na uzavretie spotrebiterskej rozhodcovskej zmluvy (.SRZ“) v súvislosti 5 Platobnými službami Podniku a poučil ho o jeho právach
v rozsahu zákona o spotrcbiterskom rozhodcovskom konaní. Učastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmbuvy buď vo
forme rozhodcovskej doložky v pripade Učastníka, ktorý nie je spotrebiterom, alebo vo forme SRZ v pripade Učastníka — spotrebitefa, prijima:
D áno U nie
VYHLÁSENIE ZÁSTIJPCU ÚČASTNiKA: Vyhlasujem, že som oprávnený konat v mene a na účet Účastníka na základe písomněho
splnomocnenia 5 úradne overoným podpísom Učastníka alebo na úklade zákona abbo na úklade rozhodnutia štátneho orgánu.

V Lozorno, dňa 02.03.2016
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Sbovak«Jý6kom, as.
V zastúpeni: !ngram‘Micro Slovakia, s.r.o, so skilom Logistický
areé~ Westpoint D2, Lozorno, iČo: 35 879 157
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DODATOK k Zinluve o poskytovaní verejných služieb,
uzavretý podra zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskoršich predpisov (ďalej len “Dodatok“)
t.č. 0911088790, SIM karta č. 8942102430010997159
PODNIK:
Obchodně meno:
Sídlo:
Zapísaný:
ičo:

Zastůpený:

Slovak Telekom, a.s.
Bakalská 28, 81762 Bratislava
V Obchodnom registri vedenom pri Okresnom sůde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
lČ pre
SK2020273893
35 763 469
2020273893
DPI-I:
Ingram Micro Slovakia,
s.r.o, so sidlom
K6d
Logistický areál
Kód tlačiva:
192
predajcu:
Westpoint 02, Lozorno,
IčO: 35879157

na

(ďalej len ‚Podnik‘) a
ÚCASTNIK — PRAVNICKA OSOBA! FYZICKA OSOBA PODNIKATEĽ:
Obchodně meno/názov: 000roE::000000: Mestská informačná kancelária Poprad
Sidlo / miesto podnikania:

Námestie sv. Egidia 43/86, 05801 Poprad

Register, číslo zápisu podnikatefa:
ičo:

42381193

IC pre DPH:

2024097372

Zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia zástupcu)
(ďalej len ‚Učastnik‘),
ADRESA ZASIELANIA PISOMNÝCH LISTIN
Obchodně meno, názov
‚ Mestská informačná kancelária Poprad
meno, riezvisko: 00000
Ulica, súp. číslo:
Námestie Sv. Egidia 43/86
Obec:

Poprad

05801

ZUCTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie ‘e ‘ednomesaČné. Trvanie zúČtovacieho obdobia ‘e nasledovné:
Od: 01. kalendámeho dňa V mesiaci (vrátane)
Do: najbližšieho 31. kalendárneho dňa
SPÖSOB FAKTURÁCIE:
• Elektronická forma faktúry (ďalej len ‘EF“)
E-mail pre zasielanie EF:

Poskytovanie EF na internetove] stránke Podniku
Čislo pre SMS notitikácie o vyhotoveni EF:

V

mesiaci (vrátane)

OÁnď

J

ONie

fl Odpis faktúry v papierovej forme (poštou na adresu zasielania pisomných listin) spoplatnený v zmysle Cennika.
D Papierová forma faktůry (poštou na adresu zasielania pisomných listin)
*Sůhlasim $ poskytovanim EF podra Všeobecných podmienok a Cennika a zároveň a súhlasim S poskytovanim EF prostrednictvom internetu
spristupnenim na lnternetovej stránke Podniku; beilem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú
adresu, a že v pripade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná pisomne vyhotovená faktúra. Zároveň benem na vedomie
a súhlasim stým, že pokiar mi nebude Podnikom poskytovaný odpis faktúry v papierovej forme, bude mi súčasne s aktiváciou EF umožnená
aktivácia a poskytovanie mesačnej služby Podrobný výpis v elektronickej forme bezodplatne, a to až do deaktivácie tejto služby.
Podnik a Účastnik uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k t.č/SIM karte 5 čislom
uvedenim v záhlavi tohto Dodatku ment a upravuje v rozsahu a spčsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len „Zmluva‘). Ostatně ustanovenia
Zmluvy, ktoré nic sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.
1. Predmetom tohto Dodatku je:
a) (i) aktivácia programu Služieb Podnikater;
1~J Podnikater 90
*fl Podnikater 150
~D Podnikater 300
*0 Podnikater 600
‘0 Podnikater 1200
(ii) zmena póvodného programu Služieb
na program Služieb Podnikater:
‘U Podnikater 90
‘0 Podnikater 150
~fl Podnikater 300
*0 Podnikater 600
‘0 Podnikateľ 1200
a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len
~SlM karta‘) stým, že Učastník ‘je ~ ‘nieje D povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty vo výške 0,02,- €s DPH.
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b)

závázok Podniku za
T

MT

it Účastnikovi reda‘ mobilného telefónu dale ten *MT*

LENOVOA~~1“

Výrobné číslo (IMEI)
MT:
867345020160643
za akciovú kúpnu cenu 10 €. Učastník bene na vedomie, že rozdiel medzi neakciovou maloobchodnou cenou MT podra Cenníka neakciových
telefánov aktuálneho v deň uzavretia tohto Dodatku vo výŠke 139,00 € a akciovou kúpnou cenou MT podra tohto Dodatku predstavuje zfavu vo
výškel 29€ poskytnutO Podnikom Učastníkovi (ďalej len „zfava z ceny MF‘) z důvodu doby viazanosti dohodnutej V zmysle tohto Dodatku.
Učastnik svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;
.

c)

závšzok Účastníka riadne a včas platit cenu za zniadenie a poskytovanie Služieb Podniku podra zvoleného programu Služieb a dodržiavat
svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom, Všeobecnými podmíenkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len ‚Všeobecné
podmienkfl, Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len ‚Cennik‘) a záväzok Učastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok
v súlade 5 Cennikom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku, a to
vo výške 3.98 € s DPH (ďalej len .Admínistrativny poplatok“), pničom Administrativny poplatok bude Učastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Učastníkovi Po podpise tohto Dodatku, ak sa Učastník s Podnikom nedohodne inak: Učastník nie je
povinný zaplatíť Podniku Adminístrativny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktíváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje prislušný
aktívačný poplatok, (ii) pri prechode Zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy sa účtuje poplatok za prechod v sůtade
5 Cennlkom. Učastník bene na vedomie, že v pripade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01.09.2009 aktívoval alebo pokračuje vo využívaní
níektorého z programov Služieb Podnikater (i) bude mu príslušný program Služieb Podnikater odo dňa účinností tohto Dodatku poskytovaný za
podmienok a za cenu podra Cennika platného pre nové programy Podnikater od 02.09.2009 (program Služíeb Podnikater je považovaný za tzv.
program Služieb Podnikater aktívovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom Podnikater aktivovaným od 2.9.2009 nie je možné okrem mého
súčasne aktivovat a využívat balíčky Oddychové minůty alebo Viac MMS z dopInkových Baličkov Viac a v pripade, ak Učastník niekton~ z
týchto dopInkových služíeb využiva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná. Učastnik podpisom tohto Dodatku
vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne ínformácie o platných cenách za Služby je možné získat v aktuálnom Cenniku
dostupnom na ~w.telekom.sk alebo inej intemetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcností nahradí a na predajných miestach Podniku.

2. Učastník sa zavázuje, že v pripade ak si týmto Dodatkom aktivoval níektorý z programov Služieb Podnikater, nepožiada o aktiváciu alebo
zmenu programu Služieb na program Služieb s nižším počtom vorných minút alebo s nižším mesačným poplatkom, ako má program Služieb t~j
Podnikater 90 * o Podnikater 150 * o PodnikateT 300 * o Podnikater 600 * o Podnikater 1200. Podník a Učastník sa dohodli, že za žíadost
o vypojeníe SIM karty z prevádzky podra bodu 2 tohto Dodatku sa považuje aj žiadost Učastníka o prenesenie telefónneho čísla uvedeného
v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k mému podniku poskytujúcemu verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S
ohradom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohradom na závazok Podniku zabezpečit Učastníkovi predaj
zravneného MT podta bodu 1 písm. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zravu z kúpnej ceny MT. sa Podnik a Učastnik dohodlí, že Po
dobu viazanosti uvedenú v bode 3 tohto Dodatku Učastník nepožíada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. Učastnik zároveň bene na vedomie a súhlasi stým, že v pripade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej
vete je v súlade s bodom 2 tohto Dodatku povinný uhradíť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v bode 3 tohto Dodatku.
3. ZAVAZOK VIAZANOSTI Účastník sa zavázuje, že po dobu *W 24 mesiacov *0
mesíacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej len
‚doba viazanosti‘): (i) zotrvá v zmluvnom vztahu s Podnikom a bude vo vztahu k SIM karte využívat Služby Podniku podra Zmluvy v znení tohto
Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy, a (ii) bude niadne a včas uhrádzat cenu za poskytované Služby (dalej
len „závázok víazanostľ‘). Porušením záväzku víazanosti preto je:
a)
výpoveďZmluvy Učastnikom, ak výpovedná lehota alebo má osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti;
b)
žiadost Učastníka o preneseníe telefónneho čísla uvedeného v tomto Dodatku k mému podniku poskytujúcemu služby elektronických
komunikácíí, ak v důsledku tejto žiadostí dójde k ukončeníu Zmluvy počas dojednanej doby viazanosti;
c)
nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Učastníkom do 45 dní po splatností, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpeníe
od Zmluvy;
(dalej len ‚poruŠeníe záväzku viazaností).
ZMLUVNÁ POKUTA Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením závazku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie
vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalízovanú náhradu Škody spůsobenej
Podniku v důsledku porušenia závazku viazaností vzhľadom na benefity, ktoré Podník poskytol Učastníkovi na základe tohto Dodatku. Benefitmi
sa rozumie súčet vŠetkých zHav zo Štandardných poplatkov za Služby (vrátane dopinkových) podra Cennika, ako aj zrava z ceny MT, ktorá
predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bol Učastníkovi na základe tohto Dodatku MT poskytnutý, Benefity
poskytnuté Účastníkovi na základe tohto Dodatku sú uvedené v bode 1. tohto Dodatku alebov Cenníku. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty
za powŠeníe závázku viazanosti je suma
‚- €‚ ktorá zohradňuje Benefity poskytnuté Učastníkovi podra tohto Dodatku (ďalej len ‚Základ
pre výpočet). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podra nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné kiesanie zo Základu
pne výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy v důsledku ponuŠenia závázku viazanosti podra písmena a) alebo b)
predchádzajúceho bodu tohto Dodatku alebo do dňa preruŠenia poskytovania Služieb v důsledku porušenia závazku viazanosti podfa písmena
c) predchádzajúceho bodu tohto Dodatku:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty

=

Základ pre vý‘počet

—

I
‘.

(LILI “~LV‘LU‘,~(J‘ Ĺ LWLJ)‘ L‘L(4LLÁILIJ~LL
‚

.

.

celkovy pocet dni dob)‘ viazano gtt

Základ pre výpočet

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre. ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradenlm zmluvnej pokuty zaniká dojednaný
závázok viazanosti, preto Učastník zmluvnů pokutu za poruŠenie závázku viazanosti zaplatí vo vztahu k jednej SIM karte ba jedenkrát. Podnik
je oprávnený požadovat náhradu škody spůsobenej porušením závazku viazanosti, pre prípad ktorého bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná
pokuta, len vo výŠke presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
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4.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa zrušuje platnost a účinnost tých Dodatkov k Zmluvám k SIM
kartám uvedeným v prilohe Č. 1 tohto Dodatku, na základe ktorých boli doteraz poskytované výhody spojené s prevzatim skoršieho závázku
viazanosti zo strany Učastníka.
5.Ak nie je v tomto Dodatku uvedené inak, tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podplsania zmluvnými stranami, s výnimkou zmeny
póvodného programu Služieb, «orá vo vztahu k dotknutým SIM kartám nadobudne účinnost ku dňu uvedenému v Prilohe Č. 1 k tomuto
Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urč4tú, a to na dobu *fl 12 mesiacov *C 24 mesiacov, “O
mesiacov odo dňa jeho
uzavretia, ktorá sa v pripade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Učastníka alebo na základe využitia práva
Podniku prerušit Učastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných podniienok,
automaticky predížl o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba
viazanosti neplynie. Ak Po uplynuti doby viazanosti podra predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku Učastník pokračuje vo využlvaní
Služieb, Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade S dojednanim uvedeným v tomto
Dodatku budú Učastníkovi poskytované na základe Zmluvy na dobu neurčltú. Podnik a Učastník sa dohodli na určeni dčvodov podstatnej
zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dbvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku,
upravujúcej Zmenu Zmluvy.
6.Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoTvek z konečných den služieb
Podniku upravit tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti
Podniku.
7.Účastnik berle na vedomie, že v súlade 5 Narladenlm Európskeho parlamentu a Rady (El)) č. 53112012 0 roamingu vo verejných mobilných
komunikačných sietach vrámci Unie má Učastník možnost zvouť si altemativneho poskytovatera roamingu mého ako je Podnik bez
poplatkov alebo sankcie. Učastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol o možnosti podra predchádzajúcej vety informovaný. Učastník
ďalej berle na vedomie, že ak si zvoli alternativneho poskytovatera roamingu, poskytovanie služieb roamingu sa riadi podmienkami
dohodnutými medzl Učastnikom a nim zvoleným altematlvnym poskytovaterom roamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom
altemativnym poskytovaterom roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.
8.NAVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUW: Podnik neodvolatetne navrhuje Účastníkovi, ktorý nic je spotrebiterom, uzavretie
rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom zneni (ďalej „Rr): „Podnik a Učastník sa dohodli, že všetky spory,
ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti s Platobnými službami Podniku, budů rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej
bankovej asociácie (ďalej „RS“) jedným rozhodcom, a to podra Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik
a Učastnika závázné. Učastník má právo odstúpit od tejto RZ, a to pisomne do 30 dni odo dňa jej uzatvorenia. Učastník bene na vedomie,
že nic je povinný prljat predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprljme, spory medzi Učastníkom a Podnikom vyplývajúce
z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú nešit všeobecné súdy podra osobitných právnycl, predpisov. Prijatim návrhu na
uzavretie RZ nie je dotknuté právo Učastníka alebo Podniku predložit spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie
všeobecnému súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Učastník už podal žalobu na RS, pretože po začatí rozhodcovského konania
nemožno v tej istej veci konat a rozhodovat na všeobecnom st~de. Učastník. ktoý je spotrebiterom svojim podpisom potvrdzuje, že mu
Podnik predložil neodvolaterný návrh na uzavretie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy (.SRZ) v súvislosti $ Platobnými službami Podniku
a poučil ho o jeho právach v rozsahu zákona o spotrebiterskom rozhodcovskom konani. Učastnik uvedený návrh Podniku na uzavretie
rozhodcovskej zmluvy bud vo forme rozhodcovskej doložky v pripade Učastníka, ktorý nic je spotrebiterom, alebo vo forme SRZ v pripade
Učastníka — spotrebitera, prijima: U áno D nic
9.Tento Dodatok tvori neoddeliternú sůčast Zmluvy.
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