Dodatok

••

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,
uzavretý podľa zákona č, 351/2011 Zz. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
t. č, 901704410, SIM karta č, 8942102480008159697
(ďalej len "Dodatok")

ST.C
PODNIK
Obchodné meno
Sidlo I adresa
Zaplsaný
ICO
Kód predajcu
Zastupený
(ďalelien
Podnik)

..

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská
Obchodný

..

28, 817 62 Bratislava
register Okresného slldu Bratislava
DIC
35763469
01,GA.MITRACO,STRlZOVA,NIKOLA
Nikola SIrIlová, obchodný reprezentant

l, oddiel Sa, vlo:!ka čl.lo 2081 IB
2020273893

I SK2020273893

IC pre DPH
Kód tlačiva

192

a

ÚČASTNíK.
PRÁVNiCKA OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Mesto Sládkovičovo
Obchodné meno I názov
Fučikova 329, 925 21 Sládkovičovo
Sídlo I miesto podnikania
Register, číslo zápisu podnikateľa
100306177
ICO
".
"
Katarína Stefunková, .' .
'3
Zastúpený
(ďaleJ len Učastnik )

I

.

~,

I

pre DPH

..

Č 1
Program služieb

TABUĽKA

Happy XL volania

Minimálny program Služieb
Typ MTIDátové zanaderue
Výrobné člslo (IME l)
Akciová kúpna cena za MT JDátové zariadenie
Neakciová maloobchodná cena Z3' MT IDátové zariadenie
Zmluvná pokuta (základ" počlatočná suma, ktorá bude klesal')

NAJ

HAPPY XL VOLANIA

Aklivačný

NAJ

poplatok

Doba viazanosU

O,OH
24 mesiacov

LG Spirit
358819064114037
1,OO€
169,OO€
21S,OO€

Podnik a Účastnik uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k t.č/SIM karte s čislom uvedenim v záhlavl tohto Dodatku meni a upravuje v
rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len .Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosU bez zmeny,

l,

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

aktivácia programu Služieb uvedeného v taburke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosU nahradzoval'
(ďalej len "SIM karta") s tým, že Účastnik je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku;

b)

záväzok Účastnika riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb a dodržiaval' svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom,
Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len "Všeobecné podmienky"), Cennikom pre poskytovanle služieb Podniku (dalej len "Cennik") a záväzok Účastnika zaplatit'
Podniku admlnistratlvny poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch Podniku v suvislosti s uzavretim tohto Dodatku k Zmlwe, a to vo výške
3,98 € s DPH (ďalej len ,.Administratlvny poplatok"), pričom Administratívny poplatok bude Učastnlkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastnlkovi po podpise
tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastnik s Podnikom nedohodne inak; Účastnik nie je povinný zaplatiť Podniku Administratlvny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej SIM
karty, kedy sa účtuje prislullný aktivačný poplatok, Qi) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cennikom, (iii) na základe
objednávky zadanej prostrednictvom Služby e-shop, Účastnik podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získar
v aktuálnom Cenniku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej intemetovej stránke Podniku. ktorá ju v budllcnosU nahradi a na predajných miestach Podniku.

cl

záväzok Podniku zabezpečiť Účastnikovi predaj mobilného lelefónu (ďalej len "MT" za akciovú kúpnu cenu špecifikovanu v tabulke Č. 1. Účastnik berie na vedomie, že rozdiel medzi neakciovou
maloobchodnou cenou MT podľa Cennika neakciových telefónov aktuálneh~ v deň uzavretia tohto Dodatku vo výške špecifikovanej v tabuľke Č. 1 a akciovou kúpnou cenou MT podľa tohto Dodatku
predstavuje zľavu vo výške uvedenej v tabuľke č. 1 poskylnutú Podnikom Učastnikovi (ďalej len .zlava z ceny MT") z dôvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tohto Dodatku. Účastnik svojim
podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného
MT;

dl

programom Služieb Happy oznaeeným v tomto Dodatku doplňujúcou informáciou vo formáte "NAJ· je štandardný program Služieb Happy na prislullnej úrovni uvedený v Cenniku, ako aj v ďalAich
reklamných a propagačných materiáloch Podniku, pričom táto doplňujúca informácia je iba informatívneho charakteru z dôvodu označenia, že k danému programu Služieb SÚ poskytované v rámci
vorných minút aj volania do EÚ a prichádzajuce roamingové hovory v EÚ a iné benefity na základe tohto bodu Dodatku; Podnik je oprávnený tuto dopl~ótllcu informáciu uvádzať aj vo vyučiovani
služieb poskytovaných k SIM karte počas trvania doby poskytovania zravneného mesačného poplatku pri oznaeeni prislušného poskytovaného programu Služieb Happy.

el

záväzok Podniku poskytnúť Účastnikovi, ktorý si v súvisiosU s týmto Dodatkom akUvoval program Služieb Happy vo vzľahu k novej SIM karte a novému telefónnemu čislu alebo k SIM karte a k
telefónnemu čislu, ktoré bolo prenesené k Podniku od iného podniku poskytujuceho elektronické komunikačné služby na základe Podnikom akceptovane] 2iadosti o prenos čísla v mobilnej sieti k
spoločnosti 'sloVák Tetekom, 1:1.5., za podmienky uspešnébc ukončenie technickeho prene •• rfla 'telelôrmého'člsla Účastníka l<l"odniku, 1>onu. 'za aktiváclu'čisla·(lfalej'1en
;Bonus·), a to vo forme
zravy uplatňovanej vo fakturach za Služby poskytované vo vzt'ahu k SIM karte v celkovej výške: Q) Bonus 60,- €, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 3 € počas dvadsiatich zúčtovaclcn obdobi, a
to od prvého celého zúčtovacieho nasleduiúceho po aktivácii programu Služieb Happy XS alebo Happy S v zmysle tohto Dodatku; (ii) Bonus 80,· E, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 4," € počas
dvadsiaUch zúčtovacích obdobi, a to od prvého celého zúčtovacieho nasledujúceho po aktivácii programu Služieb Happy M, Happy L alebo Happy XL volania v zmysle tohto Dodatku; (iii) Bonus
100,. E, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 5 € počas dvadsiatich zúčtovacích obdobi, a to od prvého celého zučtcvacíeno nasledujúceho po aktiväcii programu Služieb Happy XL alebo Happy XXL
v zmysle tohto Dodatku. Bonus podľa predchádzejúcej vety je možné vo vzt'ahu k telefónnemu čislu využiť a uplatnil' iba jedenkrát (nie opakovane), príčom výška bonusu je počas celého obdobia
jeho uplatňovania závislá od úrovne programu Happy, ktorý bol aktivovaný pri uzavretl tohto Dodatku. Nárok na Bonus (pokial ešte nebol v plnej výške uplatnený) definitívne zaniká v pripadoch: (i)
prerušenia poskytovania Služieb alebo deaktivácie zvoleného programu Služieb Happy na iné programy Služieb než Happy (ii) uzavretia nového dodatku k Zmluve, ktorým sa tento Dodatok zruší.
Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že ponuku podra tohto pfsmena tohto bodu Dodatku nie je možné vo vzťahu k SIM karte kombinovať a súčasne využlvať s akoukorvek inou akciovou
ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné.

2,

Účastnik zároveň berie na vedomie a suhlasl s tým, že (i) počas doby viazanosti nemOže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavl tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného
programu SIu2ieb na program Služieb iTaoff, okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaneho programu Služieb iTanff a za splnenia podmienok stanovených Podnikom QI)počas doby viazanosti
nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záblaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb Pcore seba, okrem prípadu, ak sa jedná o
zmenu už aktivovaného programu Služieb Pcora seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom, {iii} počas doby viazanosti nemôže požiadarvo vzťahu k SIM karte o aktiváciu alebo o zmenu
aktivovaného programu Služieb na program Služieb Happy, okrem pripadu, ak sa jednI! o zmenu UŽ aktivovaného programu Služieb Happy a za splnenia podmienok stanovených Podnikom

3.

ZÁVÄZOK VIAZANOSTI: Účastnik sa zaväzuje, že po dobu špecifikovanú v tabuľke Č. 1 odo dlla uzavretia tohto Dodatku (ďalej len "doba viazanosti"): (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom a
bude vo vzťahu k SIM karte využival' Služby PodnikU pcdla 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"). Porušenlm záväzku viazanosti preto je:
a) výpoveď Zmluvy Účastnikom, ak výpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby viazanosti;
b) žiadosť Účastnika o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v tomto Dodatku k inému podniku poskytujucemu služby elektronických komunikácii, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukončeniu
Zmluvy počas dojednanej doby viazanosti;
.G)..nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom

do 45 dni po splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie -od Zmluvy; (ďalej len "porušenie záväzku viazanostl").

ZMLUVNÁ POKUTA: Podnik a Účastnik sa dohodli, že porušen Im záväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastnlkovi právo na zaplatenie vyúčlovanej zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta okrem
sankčnej a prevenčnej funkcie predstawje aj paušalizovanú náhradu škody spOsobenej Podniku v dôsledku porušenia záväzku viazanosti vzhľadom na benefIty, ktoré Podnik pOSkytol Účastnlkovi
na základe tohto Dodatku. Benefitmi sa rozumie súčet všelkých zliav zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkových) pocra Cennika, ako aj zfava z ceny MT, ktorá predstavuje rozdiel
medzi neakciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bol Účastnlkovi na základe tohto Dodatku MT poskytnutý. Benefity poskytnuté Účastnlkovi na základe tohto Dodatku su u~edené v bode 1. tohto
Dodatku alebo v Cenniku. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku viazanosti je suma špecifikovanú v tabuľke č. 1, ktorá zohradňuje Beneflty poskytnuté Učastnlkovl podľa tohto
Dodatku (ďalej len .Základ pre výpoeet"). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočltaná podra nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpoeet počas plynutia
doby viazanosti ai do dňa ukončenia Zmluvy v dôsledku porušenia záväzku viazanosti podra pismena a) alebo b) predchádzajúceho bodu tohto Dodatku alebo do dňa prerullenia poskytovania Služieb
V dôsledku porušenia záväzku viazanosti podľa plsmena c) predchádzajúceho
bodu tohto Dodatku:
Vyučiované

suma zmluvnej pokuty

= Základ pre výpoeet" (poeet dni uplynutých z doby viazanostilcelkový

počet dni doby viazanosti'

Základ pre výpočet)

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastnlkovi vyučiovaná. Uhradenlm zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záväzok viazanosti, preto Účastnik zmluvnú pokutu za
porušenie záväzku viazanosti zaplati iba jedenkrát Podnik je oprávnený požadovať náhradu škOdy spôsobenej porušenim záväzku viazanosti, pre prípad ktorého bola dojednaná a vyučlovaná zmluvná
pokuta, len vo výške presahujúcej
4.

sumu vyUčtovanej zmluvnej pokuty.

Tento Dodatok je platný a uCinný 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 pripade
prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastnika alebo na základe vyu1itia práva Podniku prerušiť Učastnikovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prislušných právnych
predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajuce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba viazanosti
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•
neplynie. V prípade, ak po uplynut! doby viazanosti podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku Účastník pokračuje vo využfvaní Služieb. t.]. ak nedošlo k ukončeniu Zmluvy niektorým zo spôsobov
ukončenia Zmluvy ku dňu uplynutia doby viazanosti, Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaním uvedeným v bode tohto Dodatku,
ako aj všetky Služby aktivované vo vzt'ahu k SIM karte popri Službách v rámci dohodnutého programu Služieb budú Účastníkovi poskytované na základe Zmluvy na dobu neurčitú za štandardných
podmienok spoplatňovania týchto Služieb podľa platného Cen nika, ak nebolo zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prlpade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu V čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

6.

Tenlo Dodalok Ivori neoddelileľnú

súčasť Zmluvy.

Podnik ponúkol Účastníkovi možnosť pri podpise a uzavretí tohto Dodatku využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.
(l) Ak Účastník túto možnosť využil, je tento Dodatok uzavretý v písomnej forme a podpísaný digitalizovaným podpisom zmluvných strán prostredníctvom daného technického zariadenia. Účastnik
v takomto prípade vyhlasuje, že bol pred uzavretím Dodatku Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom, že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnoručným podpisom
preneseným na Dodatok prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam vytvorený len pre účely tohto Dodatku a tvoriaci jeho trvalú neoddeliteľnú súčasť. Účastník výslovne súhlasí
so spracúvanfm záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho priradenim k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Dodatku. Tento záznam o digitalizovanom podpise Účastníka nebude
využitý na žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojeni s iným dokumentom. Uzavretfm Dodatku takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť Dodatku, ani jeho písomná forma a takto podpísaný
Dodatok má silu originálu. Podnik zároveň odovzdal Účastnlkovi jeden rovnopis Dodatku v listinnej forme podpfsaný oboma zmluvnými stranami.
(Ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je tento Dodatok uzavretý v písomnej fonne a podplsaný vlastnoručným podpisom zmluvných strán zachyteným na Dodatok priamo bez použitia technického
zariadenia. Účastník prevzal od Podniku jeden rovnopis tohto Dodatku v listinnej podobe podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

V Galante. dňa 1B. seplembra 2015

e'

mc<.
I

Slovak Telekom. a.s.
v zastúpeni
Nikola Strížová, obchodný reprezentant

INC·
v zastúpen!
Katarína Štefunková

st't&u
a. '1GS. r:r;

"iíľJlV

f' fJl1 'Im

"Požiadajte o výhodu navyše - kartu Easy Pecka s 9 € kreditom len za 1 €"
Tento kupón oprávňuje Účastnika tohto Dodatku na využitie ponuky na predplatenú kartu s programom Easy Pecka predložením tohto kupónu na ktoromkoľvek predajnom mieste
Telekomu. Ponuka platí najneskôr do konca nasledujúceho
kalendárneho
dňa, od uzavretia tohto Dodatku. Bližšie informácie o službe Easy Pecka na 'NWIN.telekom.sk/easy.
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