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DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,
uzavretý podľa zákona č, 351/2011 Z,z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov (ďalej len «Dodatok“)

tě. 0910890315, SIM karta 6.8942102180006151221

Ó6chodné meno: SIDvak Telekom, a.s.
Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zapisaný: v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom sůde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B

IČO: 35 763 469 J_DIČ: 2020273893 SK2020273893

Ingram Micro Slovakia,
s.r.o, so sidlom Kd

Zastúpený: Logistický areál - - Kód tlačiva: 192
Westpoint 02, Lozorno, p aJcu.
IČO: 35879 157

(d‘alej len „Podnik“) a
(JCASTNO< — PRÁVNICKÁ OSOBA‘ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL:

Obchodně meno / názov: 000000000000000 Mestská informačně kancetária Poprad

Sidlo I miesto podnikania: ‘St~fánikova«99R-2705801 Poprad ľ “-‘4 ~‘ ~ k‘6~ ‘X3ř‘~Pc
Register, číslo zápisu podnikateľa:

IČo‘ 42381193 J~pre_DPH: 2024097372

Zastúpený:(meno, priezvisko, funkcia zástupcu) J

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTIN
Obchodnó meno, název‘ - - ‚ -

meno, priezvisko: DODOD ‚ Mestska informačná kancelaria ‚Poprad
Ulica, súp, čislo: Námestie sv. Egidia 43/86 Obec: Poprad PsČ: 05801

ZUCTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobieje jednomesačné, Trvariie zúčtovacieho obdobia ‘eriasledovné:
~ Od: . kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) . kalendárneho dňa v mesiaci(vrátane) 1
SPÖSOB FAKTURÁCIE:

D Elektronická forma faktúry (d‘alej len “EF) Poskytovanie FF na internetovej stránke Podniku DÁno“ ONie

E-mail pre zasielanie EF: Čisto pre SMS notiflkácie o vyhotoveni FF:

D Odpis faktůry v paplerovej forme (poštou na adresu zasielania písomných listin) spoplatnený v zmysle Cennika.

D Papierová forma faktůiy (poštou na adresu zasielania pisoniných listin)
“Súhlasim 5 poskytovanim EF podIa Všeobecných podmienok a Cennika a zároveň a súhlasim 5 poskytovanim FF prostrednictvom internetu
spristupnenim na Internetovej stránke Podniku: benem na vedomie, že na moju žiadosf Podnik zároveň zasiela FF na mnou určenů e-mailovú
adresu, a že v pripade poskytovania FF mi nebude zo strany Podniku zasielaná pisomne vyhotovená faktůra, Zároveň benem na vedomie
a súhlasím stým, že pokiaf mi nebude Podnikom poskytovaný odpis faktúry v papierovej forme, bude mi súčasne 5 aktiváciou FF umožnená
aktivácia a poskytovanie mesačnej služby Podrobný výpis v elektronickej forme bezodplatne, a to až do deaktivácie tejto služby.

odnik a Účastnik uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k t.čISlM karte 5 čislom
uvedenim v záhlavi tohto Dodatku meni a upravuje v rozsahu a spósobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len „Zmluva“). Ostatně ustanovenia
Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny,

1. Predmetom tohto Dodatku je:
a) (i) aktivácia programu Služieb Podnikatel‘;

-o Podnikatel‘ 90 *0 Podnikateľ 150 *0 Podnikatel‘ 300 *0 Podnikateľ 600 *0 Podnikatel‘ 1200
(ii) zmena pbvodného programu Služieb na program SIužieb Podnikatel‘:
*~ Podnikatel‘ 90 *0 Podnikatef 150 ‘0 Podnikatel‘ 300 *0 Podnikatel‘ 600 *0 Podnikatel‘ 1200

a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karle, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (d‘alej len
*SIM karta“) stým, že Učastník *je D *nie je ~ povinný zaplatif aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty vo výške € S DPH

* správnu možnosť označte križikom

Stovak Telekom - Citlivé
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závázok Podniku zabezpečit Účastníkovi predaj mobilného telefónu (dalej len “Mr‘)

~ Výrobné číslo «MEl) I~p MT: LENOVO A6010 MT: I 351744062003809
za akcíovú kúpnu cenu 11 €. Účastník bene na vedomie, že rozdiel medzi neakciovou maioobchodnou cenou MT podia Cennika neakciových

telefánov aktuáineho vdeň uzavretia tohto Dodatku vo výške 139,00 € a akciovou kOpnou cenou MT podľa tohto Dodatku predstavuje ziavu vo
výškel28€ poskytnuto Podnikom Učastníkovi (ďalej len „zľava z ceny MT“) z důvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tohto Dodatku.
Učastník svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;

c) závazok Účastníka riadne a včas platit cenu za zniadenie a poskytovanie Služieb Podniku podra zvoleného programu Služieb a dodržiavať
svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom, Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (d‘alej len „Všeobecné
podmienky‘), Cennikom pne poskytovanie služieb Podniku (d‘alej len „Cennik“) a závázok Učastnika zaplatit Podniku admínistrativny poplatok
v súlade s Cennikom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti $ uzavretlm tohto Dodatku, a to
vo výške 3,98 €s DPH (ďalej len ‚Administratívny poplatok‘), pričom Administratívny poplatok bude Učastníkovi vyúčtovaný v pnvej faktúre za
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Učastníkovi po podpise tohto Dodatku, ak sa Učastník s Podnikom nedohodne inak; lJčastnik nie je
povinný zaplatit Podniku Administrativny poplatok, ak Sa uzatvára Dodatok (i) súčasne $ aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje prislušný
aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy Sa účtuje poplatok za prechod v súiade
s Cennikom. Učastník bene na vedomie, že v pripade ak si týmto Dodatkom uzavretým Po 01,09.2009 aktivoval alebo pokračuje vo využivani
niektorého z programov Stužieb Podnikateľ (i) bude mu prislušný program Služieb Podnikatet odo dňa účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za
podmienok a za cenu podia Cennika platného pre nové programy Podnikatel‘ od 02.09.2009 (program Služieb Podnikatel‘ je považovaný za tzv.
program Služieb Podnikatel‘ aktivovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom Podnikateľ aktivovaným od 2.9.2009 nic je možné okrem mého
súčasne aktivovat a využívat baličky Oddychové minúty alebo Viac MMS z dopInkových Baličkov Viac a v pripade, ak Učastník niektorú z
týchto dopInkových služieb využíva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná. Učastnik podpisom tohto Dodatku
vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získat v aktuálnom Cenniku
dostupnom na ~.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahnadi a na predajných miestach Podniku,

2, Účastník sa zavazuje, že v pnipade ak si týmto Dodatkom aktivoval niektorý z programov Služieb Podnikatel‘, nepožiada O aktiváciu alebo
zmenu programu Služieb na program Služieb s nižšim počtom voľných minút alebo s nižším mesačným poplatkom, ako má program Služieb „~

«....‘ Podnikatel‘ 90 D Podnikatel‘ 150 * O Podnikatel‘ 300 * D Podnikatel‘ 600 * o Podnikater 1200. Podnik a Účastnik sa dohodli, že za žiadost
o vypojenie SIM karty z prevádzky podIa bodu 2 tohto Dodatku Sa považuje aj žiadost Učastnika O prenesenie telef6nneho čísla uvedeného
v záhlavi tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, as. k mému podniku poskytujúcemu verejnú telefánnu službu v Slovenskej republike. S
ohl‘adom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohľadom na závázok Podniku zabezpečit Učastnlkovi predaj
zl‘avneného MT podia bodu 1 písm. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutO zl‘avu z kúpnej ceny MT, Sa Podnik a Učastník dohodli, že po
dobu viazanosti uvedenú v bode 3 tohto Dodatku Učastnik nepožiada O preneseníe čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, as. Učastník zároveň bene na vedomie a súhlasí stým, že v pripade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej
vele je v súlade s bodom 2 tohto Dodatku povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v bode 3 tohto Dodatku.

3. ZAVAZOK VIAZANOSTI Účastník sa zavázuje, že po dobu ~ 24 mesiacov “D mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (d‘alej len
„doba viazanosti“): (i) zotrvá v zmluvnom vztahu s Podnikom a bude vo vztahu k SIM karte využívat Služby Podniku podIa Zmluvy v zneni tohto
Dodatku, teda nevykoná žíadny úkon, ktorý by viedol k ukončeníu Zmluvy, a (ii) bude riadne a včas uhrádzat cenu za poskytované Služby (d‘alej
len „závazok viazanosti“). ‚Porušením závazku viazanosti preto je:

a) výpoveďZmluvy Učastnikom, ak výpovedná lehota alebo má osobítne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti;
b) žiadost Učastníka o prenesenie telef6nneho čísla uvedeného v tomto Dodatku k němu podniku poskytujúcemu služby elektronických

komunikácíi, ak v důsledku tejto žiadosti důjde k ukončeniu Zmluvy počas dojednanej doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Učastnikom do 45 dni Po splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie

od Zmluvy;
(d‘alej len „porušeníe závázku viazanosli‘).

ZMLUVNÁ POKUTA Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením závázku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie
vyúčtovanej zmtuvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spůsobenej
Podniku v důsledku porušenía závazku viazanosti vzhradom na benefity, ktoré Podnik poskytol Učastníkovi na základe tohto Dodatku. Benefitmi
sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane dopinkových) podľa Cennika, ako aj zl‘ava z ceny MT, ktorá
predstavujerozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bol Učastníkovi na Základe tohto Dodatku MT poskytnutý. Benefity
poskytnuté Učastníkovi na základe tohto Dodatku sú uvedené v bode 1. tohto Dodatku alebov Cenniku. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty
za ponušenie závázku viazanosti je suma ‚- €‚ ktorá zohl‘adňuje Benefity poskytnuté Učastníkovi podIa tohto Dodatku (d‘alej len „Základ
pre výpočet“). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzonca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu
pne výpočet počas plynutia doby viazanosti až do dňa ukončenia Zmluvy v důsledku porušenia závazku viazanosti podIa písmena a) alebo b)
pnedchádzajúceho bodu tohto Dodatku alebo do dňa pnerušenia poskytovania Služieb v důsledku porušenía závazku víazanosti podía písmena
c) predchádzajúceho bodu tohto Dodatku:

. puLe‘ (LILI «jJL)‘ILLLL)‘UtZ „VD)‘ /Lt‘‘L‘ILV~((VyuČtovana Swim zrnhivnej pokuty = Základ prs výpoČet — ( . . ‚ Základ prs t~počet)
. cel kovy pocet dní dob)‘ vtazanostt

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktonou je Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradenim zmluvnej pokuty zaniká dojednaný
závázok viazanosti, pneto Učastník zmluvnú pokutu za ponušenie závazku viazaností zaplatí vo vztahu kjednej SIM karte iba jedenkrát. Podnik
je oprávnený požadovat náhradu škody spösobenej porušením závazku viazanosti, pne pripad ktorého bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná
pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
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Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa zrušuje plalnosť a účinnosť tých Dodalkov k Zmluvám k SIM
kartám uvedeným v prilohe Č. 1 tohto Dodatku, na základe ktorých boli doteraz poskytované výhody spojené s prevzatini skoršieho závězku
viazanosti Zo strany Učastníka.

5.Ak nie je v tomto Dodatku uvedené inak, tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpisania zmluvnými stranami, s výnimkou zmeny
póvodného programu Služieb, ktorá vo vzťahu k dotknutým SIM kartám nadobudne účinnosť ku dňu uvedenému v Prilohe Č.1 k tomuto
Dodatku. Tento Dodatok sa uza(vára na dobu určitú, a to na dobu *fl 12 mesiacov D 24 mesiacov, 0 mesiacov odo dňa jeho
uzavretia, klorá sa, v pripade prerušenia poskytovania Stužieb Podniku na Základe žiadosti Učastníka alebo na Základe ‘~‘užitia práva
Podniku prerušiť Učastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok,
automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku (počitané v dňoch), kedy doba
víazanosti neplynie. Ak Po uplynutí doby viazaností podia predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku Učastník pokračuje vo využívaní
Služieb, Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaním uvedeným v tomto
Dodatku budú Učastníkovi poskytovaně na Základe Zmluvy na dobu neurčitú. Podnik a Učastnik sa dohodli na určeni dóvodov podstatnej
zmeny zmluvných podmienok tak, že tíeto dčvody sú obsahom časti Všeobecných podmíenok pre poskytovanie verejných služieb Podniku,
upravujůcej Zmenu Zmluvy.

6.Zmluvné strany Sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorůkol‘vek z konečných clen služieb
Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z prídanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti
Podniku.

7.Účastnik bene na vedomie, že v súlade s Naniadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 6. 531/2012 0 roamingu vo verejných mobilných
komunikačných sieťach vrámcí Unie má Učastník možnost‘ zvolit‘ si alternativneho poskytovateľa roamingu mého ako je Podnik bez
poplatkov alebo sankcie. Učastnik podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol o možnosti podía predchádzajúcej vety informovaný, Učastník
ďalej bene na vedomie, že ak si zvoli alternatívneho poskytovatel‘a roamingu, poskytovanie služieb roamíngu Sa riadi podmienkami
dohodnutými medzi Učastníkorn a ním zvoleným allernatívnym poskytovaterom roamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom
alternativnym poskytovatel‘om roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.

8.NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUW: Podnik neodvolatefne navrhuje Účastníkovi, ktorý nie je spotrebitel‘om, uzavretie
rozhodcovskej zmluvy vo (orme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znenl (d‘alej „RZ“)‘. „Podnik a Učastník sa dohodli, že všetky spory,
ktoré vzniklí alebo vzniknú v súvislosti 5 Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským sůdoni Slovenskej
bankovej asociácie (d‘alej „RS‘) jedným rozhodcom, a to podľa Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik
a Učastníka zéväzné. Učastnik má právo odstúpiť od tejto RZ, a to pisomne do 30 dni odo dňa jej uzatvorenia. Učastník berle na vedomie,
že nie je povinný pnijať predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme, spory medzi Učastnikom a Podnikom vyplývajúce
z poskytovanía Platobných služieb Podnikom budú nešit‘ všeobecné súdy podia osobitných právnych predpisov. Prijatim návrhu na
uzavretie RZ nic je dotknuté právo Učastníka alebo Podniku predložit spor týkajúcí sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie
všeobecnému súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Učastnik už podal žalobu na RS, pretože Po začatí rozhodcovského konania
nemožno v lej istej ved konat‘ a rozhodovaf na všeobecnom súde. Učastník, ktorý je spotrebitel‘om svojim podpisom potvrdzuje, že mu
Podnik predložíl neodvolatelný návrh na uzavretie spotrebíterskej rozhodcovskej zmluvy („SRZ“) v súvislosti s Platobnýmí službami Podniku
a poučil ho o jeho právach v rozsahu zákona o spotrebíteľskom rozhodcovskom konani. Učastnik uvedený návrh Podniku na uzavretie
rozhodcovskej zmluvy bud‘ vo forme rozhodcovskej doložky v pripade Učastníka, ktorý nie je spotrebíteľom, alebo vo forme SRZ v pnipade
Učastnika — spotrebitera, pnijinia: D áno D nie

9.Tento Dodalok lyon neoddelitel‘nú súčasť Zmluw.

.1 ) ~ Mestsk~ nfonmačná kanceIár~a Popr
V Lozorne . dňa 04.052016 . V ‘‘~‘1t~ňa ‘lO®‘&>/‘Nám. sv, Eaídia 43/8~‘

I 058 01 Poprad
iČo: 42381 193, Dl~V~~‘~‘‘

Tel./fax: .421 5~7A ‚

UčastníkSiovak Telekom, as
Vzastúpeni: Ingram Micro Slovakia, s.r.o, so sidlom Logistický

areál Westpoint D2, Lozorno, iČo: 35879 157

VE!DODATOK k Zmluve O poskytovani verejných služíeb _20161A FV, SV, SK
Strana 3 z 3

-r‘

‘správnu možnost‘ označte knižikom
Slovak Telekom ‘ Citlivé


