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Služba T-Mobile mobilny internel (dalej len .•Sluiba") je verejná elektronické komunikacn á mobilná dálová služba poskytovaná prostrednicivom
(i) verejnej mobilnej elektronickej komunikacnej siete
poskytovanej Podnikom na základe technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvencnom pásme 450 MHz, alebo (li) prostre'dnictvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku; Sluiba umoil1uje Úcastnikovl
Wistup do siete Internet alebo inych verejnych alebo neverejnych datovych sieti prostrednictvom
koncového zariadenia alebo prostrednictvom
SIM karty, ktoré su -špecifikované v tejto Zmluve, za úcelom
dosiahnutia bežnej uŽivatelskej mobilnej datovej komunikácie. Úcastnik berie na vedomie a suhlasi s tym, že (i) rychlost pristupu do siete Internet, pripadne inych verejnych alebo neverejnych dátovyGti'
sieti môže byt závisIa od kvality signálu Služby v príslušnej lokalite a od poctu dalšieh aktivne pripojených Úcastnikov k Službe v príslušnej lokalíte a v danom okamihu; (ii) Podnik je opravneny v zaujme
'dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých Úcastnikov stanovit obmedzenia pre Úcastníkov, ktorí použivaju programy pre automatické a dlhodobé stahovanie vel'kého'objemu d.at (napr ..
P2P siete), pricom v prípade, ak Podnik toto opravn enie využije, uvedie obmedzenia Služby (tzv. Fair Use Policy) v platnom Cenniku Služby.
.
"..-"
1.

Predmetom tejto Zmluvy je:

a)

záväzok Podniku (i) zriadil' Úcastníkovi potrebný pristup k elektronickej komunikacnej sieti Podniku pracujúcej na základe technológie Flash-OFDM, alebo k verejnej mobilnej telefónnej sieti Podniku, (ii) s.pris~upnít·
súvisiace Služby poskytovane Podnikom, (iii) spristupnit' Úcastnikovi pristup do siete Internet ale:bo inych verejných alebo neverejný~h dátových sietí bezdrótovym spôsobom prostrednicIvom konco\iépo
zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty špecifikovanej v pism. b) tohto bodu, a (iv) poskytovat Ucastnikovi program Služieb zvolený Ucastnikom a uvedený v tabulke C. 1 tejto Zmluvy; .

b)

aktivácia programu Služby uvedeného v tabulke c. 1 tejto Zmluvy vo vzt'ahu ku kOl1covému zariadeníu Flash-OFDM alebo SIM kartám špecifikovaným

c)

záväzok Úcastnika riadne a vcas platit' Podniku cenu Služieb špecifikovaných v tejto Zmluve o pripojeni alebo neskór dohodnutej medzi Podnikom a Úcastníkom a dodržiavat svoje povinnosti v sulade s)6uto
Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania verejnej elektronickej komunikacnej mobilnej dátovej služby T-Mobile mobilny internet spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len _Všeobecné podmienky Ml~),
Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických

2.

3.

komunikacných

služieb prostrednictvom

v tabulke c. 1 tejto Zmluvy;

verejnej mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len MVšeobecne po~ienky

VMTS") a platnym Cennikom Služby (dalej len "Cennik"), vratane Fair User Policy;
MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania Služby je uzemie Slovenskej republiky podra špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach
potrebneho pre poskytnutie Služby, ktore su pristupne na WWIN.t-mobile.sk a na predajných miestach Podniku. Cena za poskytované Služby je uvedená v Cenniku.

?":.

a na mapách pokrytia s~nálom
~""::.

Táto Z".'luva je platná a úcinn.á dnom jej podpisania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na neurcitý cas. Podnik a Úcastník sa dohodli, že (i) na režim a podmienky poskytovania SI~~by pr~stre9Ú{~~v.OfD
verejnej mobilnej elektronickej komunikacnej siete Podniku prostredníctvom technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvencnom pásme 450 MHz sa vztahujú Všeobecne podmienky Ml, a na rež.~!Yla.po?!nienky.
poskytovania Služby prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku sa vzt'ahujú Všeobecné podmienky VMTS, pokial nie je touto Zmluvou dohodnuté inak, Pojmy používané v'tejto Zmluv~ ..,,~19~.é
tú·
nie Sll osobitne derinované, maju rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované vo Všeobecných podmienkach Ml, resp. vo VšeObecných podmienkach VMTS. Podnik a Úcastník sa dohodli: že .n;;',l:!Xllyvny
vzt'ah založený touto Zmluvou sa nevztahuj u a neaplikuju ustanovenia bodov 6. a 7. Všeobecných podmienok VMTS: na zmluvný vztah založený touto Zmluvou sa v otázkach uprav'enýc;h' v bo~o.Ch,.'?.,a'"7.
Všeobecných podmienok VMTS v plnom rozsahu aplikuju a použiju ustanovenia bodov 6. a 7. Všeobecných podmienok MI. V pripade. ak by sa dostali do vzájomného rozporu Všeobecne podrri~f'rky(Mla
Všeobecne podmienky VMTS, plati nasledovne poradie záväznosti:
.0:
"
a) 1. Všeobecné podmienky MI,
b) 2. Všeobecné podmienky VMTS.

'~,-.:.-_:.-

4.

DOJEDNANIE O ODSTÚPENi V SKÚS08NEJ DOBE: Zmluvne strany sa dohodli, že Úcastník, ktorý využíva Službu prostrednictvo~ verejnej mobilnej elektronickej komunikacnej siete Podniku prostredníctvom
technológie Flash·OFDM pracujucej vo frekvencnom pásme 450 MHz, je oprávnený odstúpil' od tejto Zmluvy do 7 kalendarnych dni (vrátane) od uzavretia tejto Zmluvy (dalej len .skúšobná doba") a (o za
splnenia podmienky, že Úcastník sucasne s touto Zmluvou odstúpi aj od zmluvy o kupe zfavneného koncového zariadenia bližšie špecifikovaného v Dodatku k tejto Zmluve, ktory Úcastnik uzavrel spolu s touto
Zmluvou ( dalej len .koncove zariadenieM) a toto koncové zariadenie vrati Podniku alebo jeho obchodnému zástupcovi v nepoškodenom funkcnom stave, vrátane všetkého prislušenstva a dokumentácie v tom
predajnom mieste Podniku, v ktorom koncové zariadenie kupil; v pri pa de, ak mu bolo koncové zariadenie dorucené prostrednictvom kuriéra, Úcastnik musí uplatnit nárok na odstupenie výlucne v obchodnom
priestore Podniku (tj. nie v priestoroch jeho znackových alebo autorizovanych obchodných zastupcov, resp. iných oprávnených subjektov). Právo podla predchádzajucej vety Úcastník nemá, ak nemôže Podniku
alebo jeho obchodnému zástupcovi vrátit' koncové zariadenie v stave, v akom ho od Podniku alebo jeho obchodného zaslupcu prevzal, alebo ak pocas doby troch mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tejto
Zmluvy využil aspon dvakrat možnost' odstupenia v skušobnej dobe od inych Zmlúv o pripojeni - služba T-Mobile mobilný internet uzavretých pred úcinnost'ou tejto Zmluvy. V pri pa de, ak si Úcastl1ik uplatní
pravo na odstúpenie od Zmluvy v skušobnej dobe a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, ucinnost odstúpenia nastane ku dnu dorucenia pri slušného písomného prejavu vole Úcastnika Podniku v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy. Úcastník berie na vedomie, že (i) v pripade využívania Služby podla tejlo Zmluvy len pocas dohodnutej skušobnej doby, je volný objem dát 100 MB (dalej len "volný objem dát v
skúšobnej dobe") a dalej. že (ii) v prípade odstupenia Úcastnika od tejto Zmluvy pocas skušobnej doby v sulade s dojednaním uvedeným v tomto bode Zmluvy je Úcastník povinný zaplatil' Podniku cenu za
prenesenie dát nad tento volný objem dát v skušobnej dobe, a to v sume urcenej na spoplatnovanie nad vol'ný objem dá! podra platného Cennika Služby, (iii) Podnik v prípade odstúpenia Úcastníka od tejto
Zmluvy pocas skušobnej doby v sulade s dojednaním uvedeným v tomlo bode Zmluvy zabezpecí vrátenie ceny koncovéll0 zariadenia, ktoru Úcastnik zaplatil za nadobudnutie koncového zariadenia, v hotovosti
alebo bankovým prevodom do 30 dni. Pocas skušobnej doby nie je možne postúpil' prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu a ani zmenit zuctovacie obdobie.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že ku dnu úcinnosti tejto Zmluvy sa v celom rozsahu ruši platnost a ucinnost predchádzajúcej Zmluvy o pripojeni - služba T.Mobile mobilný internet, ktorej predmetom bolo poskytovanie
služby T-Mobile mobilný internet vo vztahu ku koncovému zariadeniu definovanému v tabulke c. 1 tejto zmluvy.

6.

VYHLÁSENIE ÚCASTNíKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznamilIa s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnymi podmienkami MI, Všeobecnými podmienkami VMTS a Cennikom,
ktore sa ako neoddelitelne súcasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavat. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok MI, Všeobecnych podmienok VMTS, Cenníka a vyššie špecifikovaného
koncového zariadenía, (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované Služby a program Služby. (iii) že sa zaväzujem riadne a vcas plnit' všetky povinnosti vyplývajuce z tejto Zmluvy, dodalkov k
Zmluve, Všeobecných podmienok Ml a Všeobecných podmienok VMTS, najmä riadne a vcas platit' cenu za aktiváciu a poskytovanie Služby.

7.

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚCASTNíKA: Vyhlasujem, že som oprávnený konat v mene a na úcet Úcastníka na základe pisomného splnomocnenia
zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho organu.

V Šali, dna 24.

s úradne overeným podpisom Úcastníka alebo na základe

V Šali, dlla 24.

:;.. '

Konverzny kurz 1 EUR = 30.1260 SKK
Slovak Telekom dôverné

© 2011 "Tow~<

.. ~. ·MobilePOUŽiVANIE

ÚDAJOV

O ÚCASTNiKOVI:

'"

,

Podnik bude používat údaje o Úcastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v príslušných právnych predpisoch. V prípadoch, kde môže Úcastník zamediit~ aby sa jeho údaje
používali na urcité úcely, Úcastník môže kedykol'vek Podniku oznámit, že si neželé takéto používanie jeho údajov. Úcastník môže Podnik kedykol'vek požiadat o informáciu, ako sa jeho údaje používajú:
Viac informácii o používaní údajov možno nájst na www.slovaktelekom.sk.
Súhlasy Úcastníka: Súhlasím, aby Podnik
(i)
používal moje údaje na marketingové úcely (napr. na vypracovanie
marketingových
ponúk Podniku alebo iných osôb, vývoj produktov a služieb Podn(ku a ich uvádzanie na trh, na analýzu mojej
prevadzky), Tento súhlas sa vztahuje na udaje ziskané zo všetkých zmluvných vztahov medzi mnou a Podnikom a v zmysle Všeobecných podmienok (clánok '"Spracuvanie na marketingové úcely"')
zahhia identifikacné, kontaktné, prevádzkové a iné udaje, ktoré Podnik ziska v súvislosti s poskytovaním Služieb (napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované Služby, objem prevädz~y,
mnou vola né telefónne cisla). Zároven súhlasim, aby ma Podnik kontaktoval pre úcely priameho marketingu produktov a služieb Podniku a iných osôb najmä prostredníctvom volania, automatickýc.h
volacich systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podla tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka po zániku všetkých zmluvných vzta.hov medzi mnou a Podnikom.
NIE
(ii)
poskytol údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spolocnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a dalšim dcérskymspolocnostiam
Podniku. Tieto osoby môžu použival'
poskytnuté údaje na marketingové úcely uvedené v bode i (tz
aj na vypracovanie
marketingových
ponuk a kontaktovanie volaním alebo elektronickou
poštou), a to po dobu 1 roka pO.tom, co
im budú poskytnuté,
NIE

Mesto Sládkovicovo
v zastLípení
Anton Szabó

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Slovak Telekom dôverné
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1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

záväzok Podniku spristupnit Úcastnikovi prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sieti bezdrótovým spôsobom prostredníctvom koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM
karty špecifikovanej v labul'ke c. 1 tohto Dodatku a poskytovat Úcastníkovi program Služby zvolený Úcastníkom a uvedený v tabul'ke C. 1 tohto Dodatku;

bl

záväzok Úcastníka ríadne a vcas platit Podniku cenu Služieb špecifikovaných v tomto Dodatku a dodržiavat svoje povinnosti v súlade so Zmluvou o pripojeni, Všeobecnjmi podmienkami poskytovania verejrieJ
elektronickej komunikacnej mobilnej dátovej služby T-Mobile mobilný internet spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "Všeobecne podmienky Ml"). Všeobecnými podmienkatÍli poskytovania verejných elektronických
komunikacných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej Jen "Všeobecné podmienky VMTS") a platnym Cennikom Služby (dalej len "Cenník"), vrátane Fair User
Policy a týmto Dodatkom a záväzok Úcastníka zaplatil' Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v sy.sJemoch Podniku v súvislos.ti s uzavretim
tohto Dodatku k Zmluve o pripojení, pricom poplatok bude Úcastníkovi vyúctovany v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a dorucenej Úcastnikovi po podpise tohto 'Dodatku k Zmluve o pripojeni, ak sa Úcastnik
s Podnikom nedohodne inak; Úcastník nie je povinný zaplatit Podniku Administrativny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (il súcasne s aktiváciou novej služby T-Mobile mobilny internet, kedy sa úctuje prí slušný aktivacný
poplatok;

cl,
d)'

aktivacia programu Služby uvedeného v tabulke c. 1 tohto Dodatku vo vztahu ku koncovemu zariadeniu Flash-OFDM alebo SIM kartám špecifikovaným v tabul'ke C. 1 tohto Dodatku; •...záväzok Podniku zabezpecil' Úcastníkovi predaj koncového zariadenia uvedeného v tabul'ke C. 1 (dalej len "Koncove zariadenie») tohto Dodatku, a to za zl'avnenú maximálnu kúpnu cenu uvedenú
Dodatku;

e)

záväzok Podniku poskytovat Úcastníkovi, ktorý si v súvislosti s tymto Dodatkom aktivoval alebo pokracuje vo využívaní niektorého z programov 'Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v súvislosti slymto
Dodatkom požiadal o zmenu pôvodneho programu Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatim záväzku viazanosti aspon na 24 mesiacov, odo dna uzavretia tohto Dodatku až do
uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zl'avnenu cenu mesacného paušálneho poplatku programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom pre program Služieb T-Mobile mobilný internet: (i) Prileiilostný ..
mobilný internet vo výške 5,99 €/180,45 Sk s DPH, (ii) Mobilný internet 2000 vo výške 11,99 €/361,21 Sk s DPH, (iii) Každodenný mobilný internet vo výške 14,99 €/451,S9 Sk s DPH, (iv) Mobilný internet n:a-.yš,étko

v

tabul'ke

C.

1 tohto

v~ výške 19,99 €/502,22 Sk s DPH, ~.v)Mobilný internet Maxi vo výške 29,99 €/903,48 Sk s DPH, (vi) Neobmedz.ený mobilný internet 1 vo výške 12,99 €/391 ,34 Sk s DPH, (~ii) Neobmedzeny mobilný i'nt~r.:n~t.2 ,'~9
vyške 17,99 €/541 ,97 Sk s DPH, a (VIII) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 23,99 €/722,72 Sk s DPH (d'aleltlež ako "zl'avnený mesacný poplatok"). Zároven sa Podnik zavázuje poskytnút Úcastnikovl, kto0i
je fyzickou osobou - nepodnikate!'om, pocas každého z prvých 5 zúctovacích období bezprostredne nasledujúcich po zúctovacom období prebiehajúcom v den uzavretia tohto Dodatku dalšiu.zlavl! vÓ.výš'ke'1Ó:Óp
€/30.1,26. Sk s DPH z ceny mesacného paušálneho poplatku (spolu 50,00 €/1.506,30 Sk s DPH) programov Služieb Každodenný mobilný internet, Mobilný internet na ~šetko, Mobilný internel.Maxi, Neob.medz.é,i,iY
mobilný Internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzeny mobilný internet 3 za predpokladu, ak má Úcastník už pri aktivácii a pocas celej doby viazanosh nlektoreho z týchto progra[nov Služieb zaróy~,r'}
aktivovaný aj njektorý z hlasových mesacnych programov Služieb Podl'a seba, Relax, Viac alebo iTariff (dalej len ako "DUO zl'ava"). V prípade, ak Úcastník pocas trvania viazanosti príslušného programu T-mobile
mobilný internet požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu niektoreho z programov Podl'a seba, Relax, Viac alebo iTaríff alebo o ich zmenu na iny hlasový program, nárok na poskytovanie DUO zl:~vy
zanikne a poskytnutá DUO zl'ava mu bude doúctovaná v jej plnej výške (50,- €) v nasledujúcom zúctovacom období, nie však skôr ako v poslednom zúctovacom obdobi, v ktorom dochádza kúpinemu docerpaniu DUO
zlavy. Nárok na DUO zl'avu opätovne nevznikne v prípade, ak úcastník požiada o opätovnú aktiváciu niektorého z programov Podl'a seba, Relax, Viac alebo iTariff. Úcastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že: (i)'nárok
na poskytnutie zl'avneného mesacného poplatku a DUO zl'avy definitívne zaniká a neobnoví sa v prípade, ak Úcastník pocas doby poskytovania ktorejkol'vek zl'avy požiada o deaktivádu programu Služieb aktivováného
na základe tohto Dodatku, alebo o zmenu ktorehokol'vek programu Služieb Priležitostný mobilný internet, Mobilný internet 2000, Každodenný mobilný internet, Mobilný internet na všetko alebo Mobilný internet t0.á.xi]la
ktorýkol'vek program Služieb Neobmedzeny mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilny internet 3 a naopak, (ii) nárok na poskytnutie DUO zl'avy zaniká v·príp.ade, ak Ú].~strlik
požiada o zmenu programu Služieb na program Služieb Priležitostný mobilný internet alebo Mobilny internet 2000. Úcastnik berie na vedomie a súhlasi s tym, že zl'avy poskytnuté na základe tohto pismena toJi(iS'bodu
Dodatku nie je mož~é pocas ich poskytovania kombinovat a súcasne využívat s akoukol'vek inou zl'avou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovnych pokynov Podniku nevyplýva ni~co iné. V prípa~~~:~ánik~
nároku na poskytnutie zl'avneneho mesacného poplatku, najneskôr však po uplynuli doby poskytovania zl'avneneho mesacného poplatku podl'a tohlo písmena tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovat Úca:s!níl<.óvl
program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Ucastníkom zvolený iný program Služieb za cenu podl'a Cennika platného v case poskytovania prislušného programu Sklžieb,
,..
2.

Úcastník sa zaväzuje, že po dobu uvedenú v tabul'ke c. 1 tohto Dodatku (d'alej len "doba viazanosti")

nepožiada o deaktiváciu, resp. zrušenie Služby a že sa nedopusti takého konania a ani rle~'~ožni 'ta~é\9~anie

na z.áklade ktorého. by Podniku vzniklo právo deaktivo.vat Službu ~lebo zrušit Službu odstúpenín: od Zmluvy o pripojení alebo ~rávo vypoved.at Z.mluvu o pripojení z dôvodov porušenia povinnostlzo sl[~ny'Q~a'~tnj~a>
za Žiadost o deaktlváciu, resp. zrušenie Služby sa pritom považuje najmä výpoved Zmluvy o pripojení zo strany Úcastníka, Žiadost o deaktlváclu Služby v prípade straty alebo krádeže koncoveho zanadenja.';.9~o aj
odstllpenie Ucastnika od Zmluvy o pripojeni z iného dôvodu, ako je porušenie povinností na strane Podniku. Úcastník sa dalej zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke C. 1 tohto Dodatku DepožiaCla;oj::,'men,u
programu Služby uvedeného v tabul'ke C. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším mesacným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedeny v tabulke C. 1 tohto Dodatku.
: .~- '.~.
.
3.

V pripade porušenia zmluvných povinnosti zo strany Úcastníka (najmä hociktorej povinnosti uvedenej v bode 1 alebo 2 tohto Dodatku alebo v cl. 3 bod 3.4 alebo 3.5 alebo v cl. 5 bod 5.2 písm. a) až c) V~.e~b,e~·n·y.ch
podmienok MI) a následnej deaktivácie Služby je Úcastník povinný uhradi!' Podniku zmluvnu pokutu vo výške uvedenej v tabulke C. 1 tohto Dodatku. V prípade žiadosti Úcastnika o deaktiváciu Služby alebo'LJkonc.e-riie<
Zmluvy o pripojení. alebo tohto Dodatku v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta splatná. okamihom dorucenia žiadosti Úcastníka todnik.u. Týmto dojednaním. nie je ~otknuté právo Úcastníka požiadat' Pod~ik o
docasné prerušenie poskytovania Služby z dôvodov na strane Úcastnika; prerušením poskytovania Služby a programu Služby nie je dotkntta povmnost' Úcastníka platit' Podniku mesacný paušálny poplatok za príslušný
program Služby uvedený v Cenniku. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty podl'a tohto Dodatku nezaniká právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná
daná zmluvná pokuta. Úcastnik je zároven povinny uhradit Podniku náhradu škody presahujúcu sumu zmluvnej pokuty.

4.

Zmluvné strany sa zároven dohodli, že ku dnu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnost a úcinnos!' doteraz platneho dodatku k Zmluve o pripojení uzavreteho medzi stranami resp. zaniká pravo
Úcastnika na akékol'vek doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy o pripojeni spojené s prevzatím skoršieho záväzku viazanosti vo vztahu k SIM karte alebo koncovemu zariadeniu špecifikovanemu v tabul'ke
c. 1 tohto Dodatku

5.

Tento Dodatok je platný a ucinny dnom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. Po uplynutí doby viazanosti podl'a
predchadzajúcej vety tohto bodu Dodatku budú Úcastníkovi Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v sulade s dojednanim uvedeným v bode 1 písm. a) tohto Dodatku
poskytovane na základe Zmluvy o pripojeni na dobu neurcitú a to za štandardných podmienok podl'a Cenníka platného v case poskytovania príslušného programu Služieb.

6.

V pripade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpecit predaj zl'avneného tovaru (napr. koncového zariadenia, PC/Notebooku) bližšie špecifikovaného v tomto Dodatku za zl'avnenu cenu a Úcastnik
ponuku Podniku na základe tohto Dodatku s prevzatím záväzku viazanosti využil (dalej len "Kúpna/e zmluva/yo), sú Zmluva o pripojeni v zneni tohto Dodatku a Kúpna/e zmluva/y podl'a ustanovenia § 52a Obcianskeho
zákonníka v platnom zneni závislymi zmluvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako splnenim alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik tohto Dodatku a Zmluvy o pripojeni, ako aj ostatných zavislych
kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi ucinkamí. Úcastnik je v takom prípade povinny Podniku resp. obchodnemu zástupcovi Podniku, u ktoreho tovar zakúpil podl'a ich pokynov vrátít všetko, co na základe
zanjknutých závislých Kúpnych zmlúv získal, ak nebude dojednane medzi stranami inak. V pripade, ak má Úcastník po zániku Zmluvy o pripojení v dôsledku zániku závislej Kúpnej zmluvy záujem pokracovat vo
využívaní Služieb, musí uzavriet s Podnikom novú Zmluvu o pripojeni.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik opravnený ktorúkolvek z konecných cien služieb Podniku upravit tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatni sadzbu dane
z pridanej hodnoty aklualnu v case vzniku danovej povinnosti Podniku.

8.

Tento Dodatok tvori neoddelitel'nú súcast Zmluvy o pripojení; ustanovenia Zmluvy o pripojeni nedotknuté tymto Dodatkom zostávajú v platnosti.

V Šali, dr;a 24.

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