Dodatok

• •

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,
uzavretý podl'a zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
t. Č. 903677560, SIM karta Č. 8942102480013346107
(ďalej len "Dodatok")

ST-C
PODNIK
Obchodné

meno

Slovak

Telekom,

Sídlo / adresa

Bajkalská

Zapísaný

Obchodný

ICO

35763469
Ingram

Zastúpený
. " a
(ďale] len Podnik)

Obchodné

28, 817 62 Bratislava
register

Okresného

súdu

Bratíslava

- PRÁVNICKÁ

OSOBA

Micro

Slovakia,

I FYZiCKÁ

OSOBA

Logistický

Mesto

O

TABUĽKAČ

areál Westpoint

329/159,

pre DPH

I SK2020273893

02, Lozorno,

1192

ICO: 35879157

925 21 Sládkovičovo

DIC

I 00306177
Katarína Stefunková,

IC pre DPH

I

I

1

I Mobilný

služieb

Typ MT/Dátové

S
Huawei

číslo (IMEl)

Akciová

kúpna cena za MT/Dátové

E3372H White

861821035288072

Neakciová

maloobchodná

Mínímálny

program

Súčet všetkých

interne!

zaríadeníe

Výrobné

Zmluvná

IIC

Sládkovičovo

Register, číslo zápisu podnikateľa

.

2081/B

PODNIKATEĽ
Fučíkova

ICO

čislo

I Kód tlačíva

s.r.o., so sídlom

meno / názov

Zastúpený
(ďale] len Učastník")"

Sa, vložka

I 2020273893

Sídlo / míesto podníkanía

Program

l, oddiel

I DIC
UNIT.70.TELEKOM.AGOCS.GERGELY

Kód predajcu

ÚČASTNíK

a.s.

zariadenie

cena za MT/Dátové

1,00€
zariadenie

39,00€

Služíeb

MOBILNY

zlíav zo štandardných

pokuta (základ - počíatočná

poplatkov

INTERNET

S

24 mesiacov

Doba viazanosti

za Služby

100,00 €

suma, ktorá bude klesať)

138,00 €

Podník a účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služíeb uzatvorená vo vzťahu k dátovej SIM karte s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku
rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenía Zmluvy, ktoré níe sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platností bez zmeny.

mení a upravuje

v

1.

Predmetom

a)

záväzok Podníku zríadíť Účastnikoví prístup do síete Internet alebo íných verejných alebo neverejných dátových síetí bezdrôtovým
tohto Dodatku a poskytovať Účastníkoví program Služby zvolený Účastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku;

tohto Dodatku je:

b)

záväzok Účastníka riadne a včas platíť Podníku cenu za zríadeníe a poskytovaníe Služíeb špecífikovaných
v tomto Dodatku a dodržíavať svoje povínností v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom,
Všeobecnýmí podmíenkarni pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len "Všeobecné podmienky") a Cennikom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len "Cenník"), vrátane Fair User Policy, pričom
Účastník berie na vedomie, že zvolený program služby Neobmedzeného
mobilného internetu zahŕňa voľný objem dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou v zmysle Cenníka a po ich vyčerpaní
bude rýchlosť dátových prenosov v mobilnej sieti Telekom znížená na max. 64 kb/s; a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku jednorazový
administratívny
poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie
administratívnych
alebo technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve, a to vo výške uvedenej v Cenníku (ďalej len .Adminlstrativny
poplatok"). Administratívny
poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastnik s Podnikom nedohodne inak;
Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny
poplatok, ak sa uzatvára Dodatok súčasne s aktiváciou novej služby Mobilný internet. Účastník podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol
oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby a o príslušných poplatkoch je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na wwwtelekorn.sk
alebo inej internetovej
stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku;
a poskytovanie

programu

Služby uvedeného

v tabuľke č. 1 tohto Dodatku vo vzťahu ku SIM kartám špecifikovaným

spôsobom

v tabuľke

prostredníctvom

SIM karty špecífikovanej

v tabuľke

č.

c)

aktivácia

d)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 (ďalej len "Koncové zariadenie") tohto Dodatku, a to za akciovú kúpnu cenu uvedenú v tabuľke č. 1
tohto Dodatku; Účastník berie na vedomie, že rozdiel medzi neakciovau ma!oobchodnou
cenou Koncového zariadenia podľa Cenníka neakciových telefónov (dátových zariadení) aktuálneho v deň
uzavretia tohto Dodatku vo výške špecifikovanej v tabuľke č.1 a akciovou kúpnou cenou Koncového zariadenia podľa tohto Dodatku predstavuje zľavu vo ryške špecifikovanej v tabuľke č.1 poskytnutú
Podnikom Účastnikovi (ďalej len "zľava z ceny Koncového zariadenia") z dôvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tohto Dodatku.
•

č. 1 tohto Dodatku;

2.

Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku nepožiada o zmenu programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším mesačným
poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, a zároveň nepožiada o zmenu programu Služieb na iný program Služieb ako program Služieb Mobilný internet
S, M alebo L.

3.

ZÁVÄZOK
VIAZANOSTI:
Účastník sa zaväzuje, že po dobu špecifikovanú
v tabuľke č. 1 mesiacov odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej len "doba viazanosti"):
(i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s
Podnikom a bude vo vzťahu k SIM karte využívať Služby Podniku podľa Zmluvy v zneni tohto Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy, a (ii) bude riadne a včas
uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len "záväzok viazanosti"). Porušením záväzku viazanosti preto je:
a) výpoveď Zmluvy Účastníkom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti;
b) žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho či sla uvedeného v tomto Dodatku k inému podniku poskytujúcemu
služby elektronických
komunikácií, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukončeniu
Zmluvy počas dojednanej doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom do 45 dni po splatnosti, v dôsledku čoho vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy
(ďalej len "porušenie záväzku viazanosti").
ZMLUVNÁ
POKUTA: Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastníkovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem
sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefity, ktoré Podnik poskytol Účastnikovi na
základe tohto Dodatku. Benefitmi sa rozumie súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za Služby (vrátane doplnkových)
podľa Cennika, ako aj zľava z ceny Koncového zariadenia alebo PC/
Notebooku špecifikovaného
v Zmluve o kúpe PC/Notebooku,
ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bolo Účastníkovi na základe tohto Dodatku poskytnuté Koncové
zariadenie alebo aj PC/Notebook špecifikovaný
v Zmluve o kúpe PC/Notebooku.
Benefity poskytnuté Účastníkovi na základe tohto Dodatku sú uvedené v bode 1. tohto Dodatku alebo v Cenníku.
Základom pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku viazanosti je suma špecifikovaná v tabuľke č. 1, ktorá zohľadňuje Benefity poskytnuté Účastníkovi podľa tohto Dodatku (ďalej len "Základ
pre výpočet"). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočat počas plynutia doby viazanosti až do dňa
ukončenia Zmluvy v dôsledku porušenia záväzku viazanosti podľa písmena a) alebo b) predchádzajúceho
bodu tohto Dodatku alebo do dňa prerušenia poskytovania Služieb v dôsledku porušenia
záväzku viazanosti podľa písmena c) predchádzajúceho
bodu tohto Dodatku:
Vyúčtovaná

suma zmluvnej

pokuty

= Základ pre výpočet - (počet dní uplynutých

z doby viazanosti/celkový

počet dní doby viazanosti

* Základ pre výpočet)

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastníkovi vyúčtovaná.
Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok viazanosti, preto Účastník zmluvnú pokutu za
porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením záväzku viazanosti, pre prípad ktorého bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná
pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.
4.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretého medzi stranami resp. zaniká právo
Účastníka na akékoľvek doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy spojené s prevzatím skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu k SIM karte špecifikovanej v tabuľke Č. 1 tohto Dodatku.

5.

Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku, ktorá sa v prípade
prerušenia poskytovania
Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastníkovi poskytovanie
Služieb vyplývajúceho
z príslušných právnych
predpisov alebo Všeobecných
podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce
skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania
Služieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba viazanosti
neplynie. Po uplynutí doby viazanosti podľa predchádzajúcej
vety tohto bodu Dodatku budú Účastníkovi Služby v rámci dohodnutého
programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade
s dojednaním uvedeným v bode 1 písm. a) tohto Dodatku poskytované na základe Zmluvy na dobu neurčitú a to za štandardných podmienok podľa Cenníka platného v čase poskytovania prislušného
programu Služieb. Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných
podmienok pre poskytovanie verejných
služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy.

6.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zľavneného tovaru (napr. koncového zariadenia, PC/Notebooku)
blížšie špecifikovaného
v tomto Dodatku za zľavnenú
cenu a Účastník ponuku Podniku na základe tohto Dodatku s prevzatím záväzku viazanosti využil (ďalej len .Kúpna/e zmluva/y''), sú Zmluva v znení tohto Dodatku a Kúpna/e zmluva/y podľa ustanovenia
§ 52a Občianskeho zákonníka v platnom znení závislými zmluvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik tohto Dodatku a Zmluvy,
ako aj ostatných závislých kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami. Účastnik je v takom prípade povinný Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podniku, u ktorého tovar zakúpil podľa ich
pokynov vrátiť všetko, čo na základe zaniknutých závislých Kúpnych zmlúv získal, ak nebude dojednané medzi stranami inak. V prípade, ak má Účastník po zániku Zmluvy v dôsledku zániku závislej
Kúpnej zmluvy záujem pokračovať vo využívaní Služieb, musí uzavrieť s Podnikom novú Zmluvu.
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7.

Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

8.

Tento Dodatok tvori neoddeliteľnú

súčasť Zmluvy;

ustanovenia

Zmluvy

nedotknuté

týmto Dodatkom

ktorúkoľvek

zostávajú

cien služieb

Podniku

upraviť tak, že k základu

a.s.

.

Mesto SIJdk6vičovJ
I

v zastúpení
Ingram Micra Slovakia, s.r.o., so sidlom Logistický
areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157

Slovak Telekom

dane (cene bez DPH)

v platnosti.

v

V Lozorne, dňa 13. decembra 2016

Slovak Telekom,

z konečných

V

I

zastúpeni

Katarina

Štefunková
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Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet

• •

uzavretá podl'a zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva") medzi

ST-C
PODNIK
Obchodné

meno

Slovak

Telekom,

Zapísaný

Bajkalská
Obchodný

ICO

35763469

Sidlo / adresa

Ingram

Zastúpený
. " a
(ďale) len Podnik)

Obchodné
Sídlo

- PRÁVNiCKÁ

OSOBA

Micro

1 FYZICKÁ

Slovakia,

OSOBA

meno I názov

l, oddiel

Sa, vložka

ICO

areál Westpoint

329/159,

PíSOMNÝCH

zariadenie

J

LISTíN
Fučíkova

Koncové

IIC pre DPH

I

Stefunková,

Mesto

Ulica, súp. čislo
Č 1

196

ICO: 35879157

925 21 Sládkovičovo

meno alebo názov

TABUĽKA

D2, Lozorno,

tlačiva

Sládkovičovo

OIC

100306177

ZASIELANIA

Logistický

SK2020273893

pre DPH

O
I Katarína

."

IIC

I Kód

Fučíkova

Zastúpený
(ďale) len Ucastmk)

číslo 2081/B

I 2020273893

PODNIKATEĽ
Mesto

Register, číslo zápisu podnikateľa

Obchodné

Bratislava

s.r.o., so sídlom

1 miesto podnikania

ADRESA

súdu

I OIC
UNIT. 70. TELEKOM.AGOCS.GERGELY

Kód predajcu

ÚČASTNíK

a.s.

28, 817 62 Bratislava
register Okresného

Sládkovičovo

Obec

329/159

Sládkovičovo

PSC

Program

služieb

Mobilný

Dátová SIM karta č.

8942102480013346107

Výrobné

číslo KZ (IMEl)

861821035288072

Telefónne

číslo

903677560

Spoločná

faktúra

6.115668.00.00,100000

Voľný objem dát
Zúčtovacie obdobie

AKTIVOVANÉ
,/ Dátové

Huawei

E3372H White

internet

S

-Od: 15 do: 14

SLUŽBY
,/ Magio

služby

Služba:
GPRS Data
,/ Notíf. SMS o vystavení
,/ Notíf. SMS o úhrade

Internet

Security

E-mail: mestosladkovicovo@zoznam.sk
Heslo: C5MP52
,/ Kontrola dát

faktúry
faktúry

Limít: 60 EUR
Notifikácía:
80%

o Žiadam

o ZVEREJNENIE

údajov v telefónnom

,/ Žiadam o NEZVEREJNENIE

zozname

údajov v telefónnom

a informačnej

zozname

2

službe )

a informačnej

službe2)

Pozn ..
2) Informácia o možnosti zverejňovania
údajov v telefónnom zozname a informačnej
službe:
Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho
zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom) a informačnej
služby Podniku a na sprístupnenie
svojich údajov
poskytovateľom
informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa,
ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, iii) obchodné meno alebo názovasidio
v prípade právnickej
osoby. V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V
prípade žiadosti o zverejnenie údajov Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v Podmienkach
spracúvania osobných, prevádzkových
a lokalizačných
údajov,
upravujúcich podmienky zverejňovania
údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách.
Služba Mobilný internet (ďalej len "Služba") je verejná elektronická komunikačná mobilná dátová služba poskytovaná prostrednictvom
verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku; Služba umožňuje Účastníkovi
prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí prostredníctvom
SIM karty, ktoré sú špecifikované v tejto Zmluve, za účelom dosiahnutia bežnej užívateľskej mobilnej dátovej
komunikácie.
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) rýchlosť pri stu pu do siete Internet, prípadne iných verejných alebo neverejných dátových sieti môže byť závislá od kvality signálu Služby v
prislušnej lokalite a od počtu ďalšieh aktívne pripojených Účastnikov k Službe v príslušnej lokalite a v danom okamihu; (ii) Podnik je oprávnený v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služby
pre všetkych Účastníkov stanoviť obmedzenia pre Účastníkov, ktori používajú programy pre automatické a dlhodobé sťahovanie veľkého objemu dát (napr. P2P siete), pričom v prípade, ak Podnik toto
oprávnenie využije, uvedie obmedzenia Služby (tzv. Fair Use Policy) v platnom Cenníku. Akékoľvek postupy Podniku pri meraní a riadení prevádzky zameraných
na zamedzenie
preťaženia sieťového
spojenia a informácie o tom, ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu Služby, sú uvedené v platnom Cenníku.
1.

Predmetom

a)

záväzok Podniku (i) zriadiť Účastnikovi potrebný prístup k verejnej mobilnej telefónnej sieti Podniku, a to ku dňu účinnosti tejto Zmluvy (ii) spristupniť súvisiace Služby poskytované Podnikom, (iii)
sprístupniť Účastnikovi prístup do siete internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým spôsobom prostrednictvom
SIM karty špecifikovanej
v tabuľke č.1 tejto Zmluvy,
a (iv) poskytovať Účastníkovi program Služieb zvolený Účastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy;

tejto Zmluvy je:

b)

aktivácia

c)

záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie
a dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou,
vrátane Fair User Policy.

d]

Služba Magio internet Securíty (ďalej len "Služba MIS") je doplnková služba k službe Mobilný internet a rozumie sa ňou zabezpečenie
prislušnej softvérovej aplikácie (ďalej len "Softvér") od spoločnosti
ESET, spol. s.r.o. (ďalej len "spoločnosť ES ET") určenej k sofvérovej ochrane počitača pred hrozbami Internetu. E-mailová adresa Účastnika slúži pre účely zaslania oznámenia Podniku o aktivácii
Služby MIS a aktivačnej linky potrebnej k inštalácii Softvéru do počítača, na základe čoho si Účastnik bude môcť stiahnuť a inštalovať Softvér do počítača. Účastnik (i) vyhlasuje, že sa zoznámil s
Podmienkami
poskytovania
doplnkovej služby Magio internet Security spoločnosti Slovak Telekom, a.s., (ďalej aj len "Podmienky Služby MIS"), s Cenníkom k Službe MIS, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť zmluvy o poskytovaní doplnkovej Služby MIS dojednanej touto Zmluvou a ktoré sa zaväzuje dodržiavať, a že sa zaväzuje dodržiavať rovnako Licenčné podmienky k Softvéru spoločnosti
ESET, ktorých akceptáciou v procese inštalácie Softvéru dôjde k uzavretiu licenčnej zmluvy so spoločnosťou ESET, (ii) svojim podpisom potvrdzuje prevzatie Podmienok Služby MIS (iii) v prípade, že
neposkytol Podniku svoju e-mailovú adresu svojim podpisom vyjadruje súhlas so zriadením e-mailovej adresy pre účely zaslania oznámenia Podniku o aktivácii Služby MIS a aktivačnej linky potrebnej
k inštalácii Softvéru do počítača (iv) berie na vedomie, že pokiaľ je služba Magio internet Security aktivovaná, nemôže požiadať Podnik o zmenu v osobe Účastníka alebo zmenu zúčtovacieho obdobia.

2.

MIESTO POSKYTOVANIA
SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania
Služby je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných
podmienkach
a na mapách pokrytia
signálom potrebného pre poskytnutie Služby, ktoré sú prístupné na www.telekom.sk.pripadne
na inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na Predajných miestach Podniku.
Cena za poskytované Služby je dojednaná vo výške určenej v Cenniku aktuálne platnom ku dňu poskytovania
Služieb, prípadne v aktuálnom zneni Všeobecných
podmienok, ak nie je dohodnuté
v tejto Zmluve inak.
Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov dojednaných v tejto Zmluve,
Cenníku, alebo Všeobecných
podmienkach.
Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných
podmienok
pre poskytovanie verejných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy.

3.

VYHLÁSENIE
ÚČASTNíKA
ALEBO JEHO ZÁSTUPCU:
Vyhlasujem, že som sa zoznámil/a s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými
podmienkami a Cennikom, ktoré sa ako súčasť tejto
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných
podmienok a Cenníka a vyššie špecifikovaného
Koncového zariadenia,(ii)
záväzne si objednávam v tejto
Zmluve špecifikované
Služby a Program služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných
podmienok a Cennika, najmä
riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné ziskať v aktuálnom Cenníku
dostupnom na www.telekom.sk
alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na Predajných miestach Podniku.

4.

SPRACÚVANIE
OSOBNÝCH
ÚDAJOV: Podnik bude používať údaje o Účastnikovi za podmienok uvedených vo Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových
a lokalizačných údajov (ďalej
len "Podmienky")
a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované
v Podmienkach. Ak môže Účastník zamedziť, aby sa
jeho údaje používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania
údajov Účastníka udelenie súhlasu,
môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelil. Účastník môže Podnik kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácii o používaní údajov
možno nájsť na www.telekom.sk.

5.

Účastník berie na vedomie, že v súlade s Nariadenim
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 531/2012 o roarningu vo verejných mobilných komunikačných
sieťach v rámci Únie má Účastnik
možnosť zvoliť si alternatívneho
poskytovateľa roamingu iného ako je Podnik bez poplatkov alebo sankcie. Účastník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol o možnosti podľa predchádzajúcej
vety
informovaný.
Účastnik ďalej berie na vedomie, že ak si zvoli alternativneho
poskytovateľa
roamingu, poskytovanie
služieb roamingu sa riadi podmienkami
dohodnutými
medzi Účastnikom a ním
zvoleným alternatívnym
poskytovateľom
roamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom
alternativnym
poskytovateľom
roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.

Slovak Telekom

a poskytovanie

programu

Služby uvedeného

v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy vo vztahu

ku SIM kartám špecifikovaným

a poskytovanie
Služieb špecifikovaných
v tejto Zmluve
vrátane jej súčastí, ktoré tvoria Všeobecné podmienky

v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy;

alebo neskôr dohodnutých medzi Podnikom a Účastníkom
pre poskytovanie
verejných služieb (ďalej len "Všeobecné

Citlivé

na základe tejto Zmluvy
podmienky") a Cenník,
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6.

VYHLÁSENIE
ZÁSTUPCU
ÚČASTNíKA
(ak
podpisom Účastníka alebo na základe zákona

je Účastník

zastúpený):
Vyhlasujem. že som oprávnený
alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

konať v mene a na účet Účastnika

na základe

pisomného

splnomocnenia

s úradne overeným

ľC C:l'2:--V ..

V Lozorne, dňa 13. decembra 2016

Slovak Telekom,

.... , dňa ...

Mesto Šlád'í<ovičdvo

a.s,

v zastúpení
Ingram Miera Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistický
areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157

Slovak Telekom

Citlivé

©2016Tower
strana 2/2

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

116659072Z125

FV,SK~

