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Predmetom tohto Dodatku je:

záväzok Podniku sprístupnit Úcastnikovi prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sieti bezdrôtovým spôsobom prostredníctvom koncového zariadenia alebo
prostredníctvom SIM karty špecifikovanej v tabufke C. 1 tohto Dodatku a poskytovat Úcastnikovi program Služby zvolený Úcastnikom a uvedený v tabulke C. 1 tohto Dodatku;

záväzok Úcastnika riadne a vcas platit Podniku cenu Služieb špecifikovaných v tomto Dodatku a dodržiavat svoje povinnosti v súlade so Zmluvou o pripojeni, Všeobecnými podmienkami poskytovanía
verejnej elektronickej komunikacnej mobilnej dátovej službyT-Mobile mobilný internet spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "Všeobecné podmienky MI").Všeobecnými podmienkami poskytovanía
verejných elektronických komunikacných služieb prostrednictvom verejnej mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "Všeobecné podmíenky VMTS") a platným Cennikom
Služby (dalej len "Cenník"), vrátane Fair User Policy a týmto Dodatkom a záväzok Úcastnika zaplatit Podniku administratívny poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administratívnych alebo
technických zmien v systémoch Podníku v súvislosti s uzavretim tohto Dodatku k Zmluve o pripojeni, pricom poplatok bude Úcastnikovi vyúctovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a
dorucenej Úcastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve o pripojeni, ak sa Úcastnik s Podnikom nedohodne inak; Úcastník nie je povinný zaplatit Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára
Dodatok (i) súcasne s aktiváciou novej služby T-Mobile mobílný internet, kedy sa úctuje prislušný aktivacný poplatok;

aktivácia programu Služby uvedeného v tabulke C. 1 tohto Dodatku vo vztahu ku koncovému zariadeniu Flash-OFDM alebo SIM kartám špecifikovaným v tabufke C. 1 tohto Dodatku;

záväzok Podniku zabezpecit Úcastnikovi predaj koncového zariadenia uvedeného v tabufke C. 1 (dalej len "Koncové zariadenie") tohto Dodatku, a to za zlavnenú maximálnu kúpnu cenu uvedenú
v tabulke C. 1 tohto Dodatku;

záväzok Podniku poskytovat Úcastnikovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokracuje vo využivani niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v
súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služíeb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatím záväzku viazanosti aspon na 24 mesiacov, a
ktorý má už prí aktivácii niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zároven aktívovaný aj niektorý z hlasových mesacných
programov Služieb Podla seba, Relax, Viac, iTariff,Paušál pre nepocujúcich, Program 40, Firma, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikatel, program Služíeb T-Mobile mobilný internet aktivovaný
na základe tohto Dodatku odo dna úcínnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúctovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutía 6 mesiacov odo dna úcinnosti tohto Dodatku (dalej len ako
"Zvýhodnené obdobie") za zvýhodnený mesacný paušálny poplatok so zlavou za využivanie dvoch Služieb vo výške 0,00 € s DPH (dalej len "Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zravou") a
od prvého dna nasledujúceho po uplynuti Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku za zvýhodnený mesacný paušálny poplatok prislušný pre aktivovaný
programSlužieb(i)Mobilnýinternet 2 000 vo výške 11,99€ s DPH,(ii)Mobilnýinternet 5 000 vo výške 14,99 € s DPH, (iii) Mobilný internet 10 000 vo výške 19,99 € s DPH, (iv) Neobmedzený
mobilný Internet 1 vo výške 12,99 € s DPH, (v) Neobmedzený mobilný internet 2 vo výške 17,99€ s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 23,99€ s DPH (dalej len "Zvýhodnený
mesacný poplatok"). V pripade, ak Úcastník pocas Zvýhodneného obdobia požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu aktivovaného hlasového mesacného programu Služieb Podla seba,
Relax, Viac, iTaríff,Paušál pre nepocujúcich, Program 40, Firma, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikatel alebo o jeho zmenu na iný hlasový program, záväzok Podniku poskytovat program Služieb
T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku pocas Zvýhodneného obdobía za Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zlavou vo výške 0,00 € s DPHzanikne a bude nahradený
záväzkom Podniku poskytovat program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku pocas Zvýhodneného obdobia za mesacný paušálny poplatok vo výške 6,99 € s DPH.
Záväzok Podniku poskytovat program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku pocas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zlavouvovýške
0,00 € s DPH opätovne nevznikne v pripade, ak Úcastnik požiada o opätovnú aktiváciu niektorého z programov Podla seba, Relax, Viac, iTariff,Paušál pre nepocujúcich, Program 40, Firma, Fírma
Extra,BiznisFlexíalebo PodnikatelDodatku.Úcastnikberie na vedomiea súhlasi s tým,že nárokna poskytovanieprogramuSlužiebza Zvýhodnenýmesacný poplatoks DUO zlavou a Zvýhodnený
mesacný poplatok definitívne zaniká a neobnovi sa v pripade, ak Úcastnik pocas doby viazanosti požiada (i) o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku, alebo (ii) o zmenu
ktoréhokolvek programu Služieb Mobilný internet 2 000, Mobilný internet 5 000, Mobilný internet 10 000 na ktorýkolvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný
internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 a naopak, alebo (iii)o zmenu programu Služieb na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu
Služieb na nižši ako program Služieb aktivovaný na základe tohto Dodatku (s výnimkou zmeny programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 na program Služieb Neobmedzený mobilný internet
1 pocas Zvýhodneného obdobia). V pripade zániku nároku na poskytovanie Služieb za Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zlavou a Zvýhodnenýmesacný poplatok,najneskôrvšak po uplynuti
doby poskytovania Služieb za zvýhodnený mesacný paušálny poplatok podla tohto pismena tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovat Úcastníkovi program Služíeb aktivovaný týmto Dodatkom
alebo Úcastníkom zvolený iný program Služieb za mesacný poplatok podla Cennika platného v case poskytovania prislušného programu Služieb avšak bez možnosti využit zlavu za využívanie dvoch
Služieb.Úcastnikberie na vedomiea súhlasí s tým,že poskytovanieSlužiebza Zvýhodnenýmesacný poplatoks DUO zlavou a Zvýhodnenýmesacný poplatoknie je možné pocas ich poskytovania
kombinovat a súcasne využivat s akoukolvek inou zlavou alebo akciovou ponukou Podníku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva nieco iné.

Úcastnik sa zaväzuje, že po dobu uvedenú v tabulke C.1 tohto Dodatku (dalej len "doba viazanosti") nepožiada o deaktiváciu, resp. zrušenie Služby a že sa nedopusti takého konanía a ani neumožni
také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo deaktivovat Službu alebo zrušit Službu odstúpenim od Zmluvy o pripojení alebo právo vypovedat Zmluvu o pripojeni z dôvodov porušenia
povinnosti zo strany Úcastníka; za žiadost o deaktiváciu, resp. zrušenie Služby sa pritom považuje najmä výpoved Zmluvy o pripojeni zo strany Úcastníka, žiadost o deaktivácíu Služby v pripade
straty alebo krádeže koncového zariadenia, ako aj odstúpenie Úcastníka od Zmluvy o pripojeni z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti na strane Podniku. Úcastník sa dalej zaväzuje, že po dobu
viazanosti uvedenú v tabulke C. 1 tohto Dodatku nepožiada o zmenu programu Služby uvedeného v tabulke C. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším mesacným poplatkom, ako má minimálny
program služieb uvedený v tabulke C. 1 tohto Dodatku, a zároven nepožiada o zmenu programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1 alebo Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený
mobilný internet 3 na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 2000 alebo Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000 alebo Mobilný internet 20000 a naopak.

V pripade porušenia zmluvných povinností zo strany Úcastnika (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 pism. a)
až c) Všeobecných podmienok MI)a následnej deaktivácie Služby je Úcastnik povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v tabulke C. 1 tohto Dodatku. V pripade žiadosti Úcastnika
o deaktiváciu Služby alebo ukoncenie Zmluvy o prípojeni alebo tohto Dodatku v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta splatná okamihom dorucenia žiadosti Úcastníka Podniku. Týmto
dojednanim níe je dotknuté právo Úcastníka požiadat Podnik o docasné prerušenie poskytovanía Služby z dôvodov na strane Úcastnika; prerušenim poskytovania Služby a programu Služby nie
je dotknutá povínnost Úcastnika platit Podniku mesacný paušálny poplatok za prislušný program Služby uvedený v Cenniku. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty podla tohto Dodatku nezaniká
právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla porušenim povinnosti, na ktorú je viazaná daná zmluvná pokuta. Úcastnik je zároven povinný uhradit Podniku náhradu škody
presahujúcu sumu zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa zároven dohodli, že ku dnu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruši platnost a úcinnost doteraz platného dodatku k Zmluve o pripojení uzavretého medzi stranami resp.
zaniká právo Úcastníka na akékolvek doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy o prípojeni spojené s prevzatim skoršieho záväzku viazanosti vo vztahu k SIM karte alebo koncovému zariadeniu
špecifikovanému v tabulke C. 1 tohto Dodatku

Tento Dodatok je platný a úcinný dnom jeho podpisania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu víazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. Po uplynutí doby
viazaností podla predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku budú Úcastnikovi 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 o prípojeni na dobu neurcitú a to za štandardných podmienok podla Cennika platného v case poskytovania prislušného programu Služieb.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpecít predaj zlavneného tovaru (napr. koncového zariadenia, PC/Notebooku) bližšie špecifikovaného v tomto Dodatku za zlavnenú
cenu a Úcastník ponuku Podniku na základe tohto Dodatku s prevzatim záväzku víazanosti využil (dalej len "Kúpnale zmluvaly"), sú Zmluva o pripojení v znení tohto Dodatku a Kúpnale zmluvaly
podla ustanovenía § 52a Obcíanskeho zákonníka v platnom znení závislými zmluvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako splnenim alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje záník tohto
Dodatku a Zmluvy o pripojeni, ako aj ostatných závislých kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi úcínkami. Úcastník je v takom pripade povinný Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podniku,
u ktorého tovar zakúpil podla ích pokynov vrátit všetko, co na základe zaniknutých závislých Kúpnych zmlúv získal, ak nebude dojednané medzi stranami inak. V prípade, ak má Úcastnik po zániku
Zmluvy o pripojení v dôsledku záníku závislej Kúpnej zmluvy záujem pokracovat vo využivani Služieb, musí uzavriet s Podnikom novú Zmluvu o prípojení.

Zmluvnéstrany sa dohodli,že v prípade zmeny sadzby dane z pridanejhodnotyje Podnikoprávnenýktorúkolvekz konecnýchcien služiebPodnikuupravit tak, že k základudane (cene bez DPH)
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnotyaktuálnuv case vzníku danovej povinnosti Podníku.
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Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sidlo / adresa Karadžicava lO, 82513 Bratislava
Zapisaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka cislo 2081/B
ICO 35 763 469 DIC 2020273893 I pre DPH SK2020273893

Zastúpený Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sidlom Loglstlcký areál IKódpredajcu: I01.TO.EDIS.VATRT.PAVOL IKódtlaciva: IC0030Westpoint D2, Lozorno, ICO:35879157

Obchodné meno / názov OBVODNYURADPIESTANY
Sidlo/ miesto podnikania KRAJINSKACESTA5053113,92101 PIESTANY
Register.cislozápisu podnikatera 321 -Rozpoctová organizácia
1<.;0 45013683 DI ICpre DPH O
Zastúpený Igor Košik

a_,_, ,-- "" -..-,.'"

Program služieb: DATA SIM MI NEOB2

Typ MT/Dátové zariadenie ZTE MF190 Výrobné cislo (IMEI/EUI) 860547001903979

Maximálna kúpna cena za MT/Dátové zariadenie I,OOE Tel. cislo (existujúcej GSM) SIM karty pre Zdielanie
Doba viazanosti: 24 mesiacov Minimálny program Služieb: DATA SIM MI NEOBI (2GB)

Zmluvná pokuta: 248,95 E



. . . . . . ~ . .
8. Tento Dodatok tvori neoddelitefnú súcast Zmluvy o pripojeni; ustanovenia Zmluvy o pripojeni nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.

Slovak Telekom dôverné
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Obvodný úrad Pieštany
Krajinská13

921 25 Pieštany
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