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1.

Predmetom

a)

zmena pôvodného programu služieb Úcastníka na program služieb uvedený v tabulke c. 1 tohto Dodatku a/alebo poskytovanie programu služíeb uvedeného
a to vo vztahu k SIM karte uvedenej v zahlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovat
(dalej len "SIM karta");

lohto Dodatku je

b)

záväzok Podniku zabezpecit' Úcastníkovi

predaj zl'avneného

mobilného

telefónu, ktorý je bližšie špeciflkovany

v tabul'ke

C.

1 (d'alej len "MT"). Úcastnik

v täbul'ke

C.

berie na Jedomie,

1 tohto Dodatku Úcastnikovi,
že MT je zakódovaný

len na

použitie so SIM kartou Po~niku a že bude odkódovany na základe písomnej žiadosti Úcastnika po uplynutí doby viazanosti uvedenej v tabul'ke c. 1 tohto Dodatku a po uhradeni poplatku pod ra Cennika
servi sny ch prac Podniku. Ucastník sa za roven zaväzuje nepožiadat o odkódovanie MT pocas doby viazanosti: v pripade porušenia tejto povinnosti je Ucastnik po~inny uhradit Podniku zmluvnu pokutu
v sume uvedenj v tabul'ke C. 1 tohto Dodatku. Ucastník svojím podpisom zároven potvrdzuje prevzatie vyššie špedfikovaného
MT;
.,
c)

záväzok Úcastnika riadne a vcas platit cenu Služieb Podniku podra zvoleného

programu Služieb a dodržiaval'

svoje povinnosti

v súlade so Zmluvou o pripojeni,

Všeobecnými

podmienkamí

poskytovania

verejných elektronickych komunikacnych
služieb prostredníctvom
verejnej mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.5. (dalej len "Všeobecné podmienky"), platnym Cenníkom Služieb
spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len ~Cennik·') a týmto Dodatkom; a záväzok Úcastnika zaplatit Podniku administratívny
poplatok v súlade s Cenníkom za vykolJ.anie administratívnych
alebo
technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o pripojeni (dalej len ~Administrativny poplatokU), pricom Administrativny
poplatok bude Úcastnikovi vyúctovaný
v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a dorucenej Úcastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve o pripojení, ak sa Úcastník s Podnikom nedohodne inak; Úcastník nie je povinny zaplatit
Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súcasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa úctuje príslušny aktivacný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesacnych
programov, kedy sa úctuje poplatok za prechod v súlade s Cenníkom; Úcastnik berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretym po 01.09.2009 aktivoval alebo pokracuje vo využivani
niektorého z programov Služieb Podnikate1" (i) bude mu prislušny program Služieb Podnikatel' odo dna úCinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podla CenDíka pl~tflé.hó pre ,
nové programy Podnikalel od 02.09.2009 (program Služieb Podnikate!' je považovaný za tzv. program Služieb Podnikatel aktivovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom Podnikatel aktivovanýrn od
2.9.2009 níe je možné okrem iného súcasne aktivovat a využivat balícky Oddychové minúty alebo Viac MMS z doplnkovych Balickov Viac a ani doplnkové služby web'n'walk
Surf alebo w~D·n:wall:<
Surf & Mail a v pripade, ak Úcastnik niektonj z týchto doplnkových služieb využiva, bude mu odo dria ucinnosti tohto Dodatku automaticky deaklivovaná;
..
.
d)

záväzok Podniku aktivovat a poskytovat Úcastnikovi, ktory si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokracuje vo využívani ktoréhokolvek
programu Služieb Podnikatel s 'prevzatim záva~tl
viazanosti aspon na 24 mesiacov, vo vzt'ahu k SIM karte balik Nekonecno
nonstop (dalej len "balík NV nonstopU) a to odo dna uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanósti dohOd;)Ute!
v tomto Dodatku (i) za zvýhodnený mesacny poplatok 10,07 €/303,37 Sk s DPH v prípade, ak si Ucastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikater 90, (ii) za zvY·hodnený mesaený
poplatok 5.03 €/151,53 Sk s DPH v pripade. ak si Úcaslnik týmto Dodatkom aktivoval program Služieb PodnikaleI' 150, (iii) bez uctovania mesacného poplatku za balik NV nonstop v pripade."ak''Si
Úcastník tymto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikatel 300. Podnikatel 500, alebo Podnikatel 1200. Balik NV nonstop zahina 3.000 volných minút do mObilnej siete Podniku a do všetkych
pevných sieti v SR, ktoré sa uplalnuju pocas 7 dni v týždni 24 hodín denne a ktoré môže Úcastnik využívat už pred prevolanim volných minut zahrnutých v programe Služieb Úcastnika. Úcastnik berie
na vedomie a súhlasi s tým, že pocas obdobia poskytovania balika NV nonstop nemôže sucasne využívat balík Nekonecno mimo špicky, alebo Nekonecno v špicke alebo balík Extra 100 minUl do
všetkych sieti a zároven súhlasi s tým, že v pripade, ak už má Ucastník ku dnu uzavretia tohto Dodatku niektorý z týchto balíkov aktivovaný, bude mu tento balík Nekonecno mimo špicky. NekJ:fi)ecno .
v špicke alebo Extra 100 minút do všetkych sietí automaticky deaktivovaný. V pripade zmeny balíka NV nonstop na niektorý z baBkov Nekonecno mimo špicky, Nekonecno ~ špicke a"leb.ô.f~xtra
100 minut do všetkých sietí alebo v prípade zmeny programu Služieb na iny program služieb Podniku ako je program Služieb Podnikatel aktivovaný v súvislosti s týmto Dodatkom, bude bí'lllk _NV
nonstop Úcastnikovi automaticky deaktivovaný: v pripade zmeny programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na iný program Služieb PodnikaleI' nebude balík NV nonstop deaktivovany, aie~bude
d'alej poskytovaný za štandardný mesacný poplatok platný pre príslušný program Služieb Podnikate1' aktivovaný od 2.9.2009 podl'a platného Cennika bez nároku na zvyhodnenú cenu mes'ath"ého
poplatku, pricom tento nárok na zvýhodnený mesacný poplatok sa viac neobnoví. Po uplynuti doby poskytovania benefitu podl'a prvej vety tohto písmena tohto bodu Dodatku, a~o:aj v prípad~ ...
?~meny

programu Služieb aklivavaného týmto Dodatkom na akýkol'vek iný program Služieb Podniku ako program Služieb Podnikatel, nárok Ú.castníka na zvýhodnený mesacný poplatok r.esp. ~a 1?o:ci/~.zlavLl
z mesacného poplatku zanikne a viac sa neobnoví. Poskytovanie balíka NV nonstop nie je možné kombinovat s akymikolvek inyml akciovymi ponukami, zlavami, dalšími zvyhodnerlýmlsl,VŽbsml
Podniku a ani balíkom Extra 100 minút do všetkych sieti alebo balíkom Nekonecno mimo špicky, alebo Nekonecno v špicke, pokia!' nebude urcené Podnikom inak. V pripade prekrocenia stanqV'eného
limitu objemu prevádzky - 3.000 minút budú Úcastníkovi hovory uskutocnené nad rámec 3.000 minút spoplatnené podla aktuálne platného Cennika pre príslušný zvoleny program Služieb PdQO'ikatel'.
Doba poskytovania benefitu podra prvej vety tohto písmena tohto bodu Dodatku sa v pripade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskytovaných
Úcastnikovi vo vzt-'ähuk:SIM
karte nepredlžuje a uplynie dnom, kto rY by bol posledným dnom doby poskytovania benefitu v prípade, ak by k predmetnému preruŠeniu alebo obmedzeniu poskytovania Služieb nedošlo . '·Úcastni'k
sa zaväzuje využivat' balik NV nonstop pocas celej doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku a zaväzuje sa, že pocas doby viazanosti nepožiada Podnik o jeho deakliváciu alebo zrušenie 'a fe~":'
sa nedopusti takého konania a ani neumožni také konanie, na základe ktorého by Podniku vzníklo právo deaktivovat túto Službu alebo zrušit túto Zmluvu odstúpením alebo právo vypovedat túto
Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Úcastníka. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Úcastnika dohodnutej v predchádzajucej
vete a následnej deaktivácie balika NV nonstop vznikne
Podniku právo uplatnil' si voci Úcastníkovi zmluvnu pokLJtu vo vyške 9,99 €/300,96 Sk.
2.

Úcastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti
uvedenú v tabulke c. 1 tohto Dodatku (dalej len ~doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopusti takého konania a ani
neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušit Zmluvu o pripojeni odstupením od nej alebo právo vypovedal' Zmluvu o pripojení z dôvodov porušenia povinnosti zo strany
Úcastnika: za žiadost' o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoved Zmluvy o pripojeni zo strany Úcastnika, žiadost o jej vypojenie v pripade straty alebo krádeže SIM karly,
ako aj odstúpenie Úcastníka od Zmluvy o pripojeni z iného dôvodu, než je porušenie povinnosti na strane Podniku. Úcastník zároven berie na vedomie a súhlasí s tym, že (i) pocas doby viazanosti
nemôže požiadat vo vzl"ahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aklivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem prípadu, ak sa jedna o zmenu
už aktivovaného programu Služieb iTariff a za splnenia podmienok stanovenych Podnikom (ii) pocas doby viazanosti nemôže požiadat vo vztahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku o
aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služíeb na program Služieb Pod1"a seba, okrem pri pa du, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podla seba a za splnenia podmienok
stanovených Podnikom. Podnik a Ucastník sa dohodli, že za žiadost o vypojenie SIM karty z prevádzky podla tohto bodu Dodatku sa považuje aj žíadost Úcastníka o prenesenie telefónneho cisla
uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spolocnosti Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohl'adom na predmet plnenia
uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohradom na záväzok Podniku zabezpecit' Úcastníkovi predaj zlavneného MT podla bodu 1 pism. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutu zlavu z kupneJ
ceny MT, sa Podnik a Úcastnik dohodli, že po dobu viazanosti uvedenú v tabulke c. 1 tohto Dodatku Úcastník nepožiada o prenesenie císla uvedeného v záhlaví tohlo Dodatku od spolocnosti Slovak
Telekom, a.s .. Úcastnik zároven berie na vedomie a súhlasi s tým, že v prípade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej
vete je v sulade s týmto bodom Dodatku povinný uhradit Podniku
zmluvnú pokutu uvedenú v tabul'ke C. 1 tohto Dodatku.
.

3.

Ucaslnik berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá yYška zlavy z kúpnej ceny MT je odlišna v závislosti od zvoleného programu Služieb. Ucastnik sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenu v tabulke
c. 1 tol1to Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižším mesacným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v tabulke c. 1 tohto Dodatku.

4.

V prípade porušenia akejkorvek povinnosti uvedenej
v dôsledku ktorej dôjde k následne-mu vypojeniu SIM
o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2
Zaplatením akejkol'vek zmluvnej pokuty podra tohto
pokuta. Ucastnik je zároven povinný uhradit Podniku

5.

Tento Dodatok je platny a úcinný dnom jeho podpisania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke c. 1 tohto Dodatku, ktorá sa v
pripade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Úcastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušíl' alebo obmedzil' Úcastnikovi poskytovanie Služieb .'
vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predíži o obdobie zodpovedajúce skutocnému trvaniu prerušenía alebo obmedzenia poskytovania Služieb
Podniku. V pripade, ak po uplynutí doby viazanosti podl'a predchádzajúcej
vety tohto bodu Dodatku Úcastník pokracuje vo využívaní Služieb, Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alébo
programu Služieb zmeneného v sulade s dojednaním uvedeným v bode 3 tohto Dodatku budú Úcastníkovi poskytované na základe Zmluvy o pripojeni na dobu neurcitú.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v case vzniku danovej povinnosti Podniku.

Konverzný
kurz 1 EUR
Slovak Telekom dôverné

= 30,1260

SKK

v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku alebo v cl. 3 bod 3.6 Všeobecnych podmienok alebo v cl. 5 bod 5.2 písm. a) až c) Všeobecných podmíenok.
karty zo strany Podniku, je Úcastnik povinny uhradil' Podniku zmluvnú pokutu uvedenu v tabulke C. 1 tohto Dodatku. V prípade žiadosti Úcaslnika
tohto Dodatku je zmluvná pokuta podla predchádzajucej
vety splatná okamihom dorucenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku.
Dodatku nezaniká právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla porušen im povinnosti, na ktorú je viazaná daná zmluvná
náhradu škody presahujúcu sumu zmluvnej pokuty.

ktorúkolvek

z konecnych

cien služieb Podniku upravit

tak, že k zakladu dane (cene bez.oPj'-1l:

- - ~ - -Mobile10

Dodatok tvorí neoddelitelnú súcas!' Zmluvy o pripojeni.

V Sali, dlia 24. februara 2011

MESTSKY

URAD

SLÁDKOVI

v zastúpeni

Anton Szabó

.\
,

Konverzny kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Slovak Telekom dôverne
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