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" prepnpady.ak U stOIknesuhlasis Elektronickoufaktúroua požiadao dorucovaniefakturv papierovejforme
Plešfany PS 92101

ELEKTRONiCKÁ FAKTÚRA
Poskytovanie faktúr v elektronickej forme spristupnenim na webovej stránke www.t-mobile.sk
Zasielanie na emailovú adresu I Nie

Ano
Notlfikacné cislo

TABULKA C.1

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
ol' Roaming

Služba: Euro Roaming

ol'VOIné minúty
Biznis balik: Štandardné minúty

ol' Dátové -služby
Služba: Neobmedzený internet v mobile

2.

Predmetom tohto Dodatku je:

zmena pôvodného programu služieb Úcastnika na program služieb uvedený v tabulke C. 1tohto Dodatku alalebo poskytovanie programu služieb uvedeného v tabulke C.1 tohto Dodatku Úcastníkovi,
a to vo vztahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku. resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcností nahradzovat (dalej len "SIM karta");

záväzok Podniku zabezpecit Úcastnikovi predaj zlavneného mobilného telefónu. ktorý je blížšie špecifikovaný v tabulke C. 1 (dalej len "MT"). Úcastník berie na vedomie, že MT je zakódovaný len
na použítíe so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadostí Úcastnika po uplynutí doby viazaností uvedenej v tabulke C. 1 tohto Dodatku a po uhradení poplatku podla
Cenníka servísných prác Podniku. Úcastník svojím podpisom zároven potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT.

súhlas Úcastníka s poskytovanim faktúry v elektronickej forme podla Podmienok pre predkladanie vyúctovania poskytnutých elektronických komunikacných služieb v elektronickej forme - Elektronická
faktúra (dalej len "Podmienky"), s ktorými sa Úcastník oboznámil a svojím podpisom potvrdzuje ich prevzatíe, a zároven súhlas s poskytovan im Elektronickej faktúry prostrednictvom internetu
sprístupenim na webovej stránke www.t-mobile.sk , pricom Úcastnik berie na vedomie, ze na jeho žiadost Podnik zároven zasiela Elektronickú faktúru na Úcastnikom urcenú e-mailovú adresu. V
pripade poskytovania Elektronickej faktúry nebude Úcastníkovi zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.

záväzok Úcastnika riadne a vcas platit cenu Služieb Podniku podla zvoleného programu Služieb a dodržiavat svoje povinností v súlade so Zmluvou o pripojení, Všeobecnými podmienkami poskytovania
verejných elektronických komunikacných služieb prostrednictvom verejnej mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "Všeobecné podmienky"), platným Cenníkom Služieb
spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "Cennik") a týmto Dodatkom; a záväzok Úcastníka zaplatít Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo
technických zmien v systémoch Podniku v súvislostí s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o pripojení (dalej len "Administratívny poplatok"), pricom Administratívny poplatok bude Úcastnikovi vyúctovaný
v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a dorucenej Úcastnikovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve o pripojeni, ak sa Úcastnik s Podnikom nedohodne ínak; Úcastnik nie je povinný zaplatít
Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súcasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa úctuje prislušný aktivacný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesacných
programov, kedy sa úctuje poplatok za prechod v súlade s Cennikom; Úcastnik berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01.09.2009 aktívoval alebo pokracuje vo využívani
niektorého z programov Služieb Podnikatel (i) bude mu príslušný program Služieb Podnikatel odo dna úcinností tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podla Cennika platného pre
nové programy Podnikatel od 02.09.2009 (program Služieb Podnikatel je považovaný za tzv. program Služieb Podnikatel aktívovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom Podnikatel aktivovaným od
2.9.2009 nie je možné okrem iného súcasne aktivovat a využivat balícky Oddychové minúty alebo Viac MMSz doplnkových Balíckov Viac a ani doplnkové služby web'n'walk Surf alebo web'n'walk
Surf & Mail a v pripade, ak Úcastnik niektorú z týchto doplnkových služieb využiva, bude mu odo dna úcinností tohto Dodatku automatícky deaktivovaná;

záväzok Podniku poskytovat Úcastnikovi, ktorý si v súvislostí s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokracuje vo využivani niektorého z programov Služieb Podnikatel spojený s prevzatím záväzku
viazaností aspon na 24 mesiacov,odo dna uzavretía tohto Dodatku až do uplynutia doby viazaností dohodnutej v tomto Dodatku, vo vztahu k SIM karte program služieb Podnikater za zvýhodnený
mesacný poplatok (i) 19,99€ s DPH v pripade, ak si Úcastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikatel gO,(ii) 31,99€ s DPHv pripade, ak si Úcastnik týmto Dodatkom aktivoval program
Služieb Podnikatel 150, (iií) 54,99€ s DPH v pripade, ak si Úcastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikatel 300, (iv) 99,99 € s DPH v prípade, ak si Úcastnik týmto Dodatkom aktivoval
program Služieb Podnikatel 600, (v) 139,99 € s DPH v prípade, ak si Úcastník týmto Dodatkom aktivoval program Služíeb Podnikatel 1200. Úcastnik berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) nárok
na benefit podla tohto pismena Dodatku zanikne, ak Úcastnik požiada o zmenu programu Služieb aktívovaného týmto Dodatkom na iný program Služieb ako sú programy Služieb Podnikatel (ii) po
uplynuti doby poskytovania benefitu pOdlatohto pismena Dodatku bude dalej Úcastnikovi zvolený program Služieb Podnikatel poskytovaný za cenu podla platného Cennika, (iií) v prípade prerušenia
poskytovania Služieb prostredníctvom SIM karty nebude pri opätovnom poskytovaní Služieb doba poskytovania benefitu podla tohto pismena Dodatku predlžená.

záväzok Podniku voci Úcastnikovi, ktorý si v súvislostí s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokracuje vo využivaní ktoréhokolvek programu Služieb Podnikatel v spojeni s prevzatím záväzku viazaností
aspon na 24 mesíacov,poskytovat vo vztahu k SIM karte službu Neobmedzený internet v mobile (dalej len "Internet v mobile") (i) bez úctovania mesacného poplatku odo dna uzavretía tohto Dodatku
až do uplynutía prvých 3 zúctovacích obdobi bezprostredne nasledujúcich po zúctovacom období prebiehajúcom v den uzavretía tohto Dodatku a za zvýhodnený mesacný poplatok 5,99 € s DPH
odo dna nasledujúceho po uplynutí uvedených 3 zúctovacich obdobi až do uplynutia doby viazaností dohodnutej v tomto Dodatku v pripade, ak si Úcastnik týmto Dodatkom aktívoval program Služieb
Podnikatel gO,Podnikatel 150, Podnikatel 300 (ii) bez úctovania mesacného poplatku za Službu Internet v mobile a to odo dna uzavretía tohto Dodatku až do uplynutía doby viazaností dohodnutej v
tomto Dodatku v prípade, ak si Úcastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikatel 600, alebo Podnikatel 1200. Úcastnik berie na vedomie a súhlasí s tým, že (l) pokial vo vztahu k SIM
karte nie je ku dnu uzavretía tohto Dodatku aktivovaná Služba Internet v mobile, považuje sa tento Dodatok za žiadost o jej aktiváciu, (ii) nárok na benefit podla tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa
neobnovi v pripade zmeny programu Služíeb aktivovaného týmto Dodatkom na akýkolvek iný program Služieb Podniku ako program Služieb Podnikatel, (iii) po uplynutí doby poskytovania benefitu
podla tohto bodu Dodatku bude Podnik vo vztahu k SIM karte Úcastníkovi dalej poskytovat Službu Internet v mobile za štandardnú cenu podla aktuálneho Cennika.

Úcastnik sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabulke C. 1 tohto Dodatku (dalej len "doba viazaností") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopustí takého konania a ani
neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušit Zmluvu Opripojení odstúpením od nej alebo právo vypovedat Zmluvu Opripojení z dôvodov porušenia povinností zo strany
Úcastnika; za žiadost o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoved Zmluvy o pripojení zo strany Úcastnika, žiadost o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty,
ako aj odstúpenie Úcastnika od Zmluvy o pripojeni z iného dôvodu, než je porušenie povinností na strane Podniku. Úcastnik zároven berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) pocas doby viazaností
nemôže požiadat vo vztahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb iTaritl, okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu
už aktívovaného programu Služieb iTaritl a za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) pocas doby viazaností nemôže požiadat vo vztahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku o
aktíváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb Podla seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podla seba a za splnenia podmienok
stanovených Podnikom.Podnik a Úcastnik sa dohodli, že za žiadost o vypojenie SIM karty z prevádzky podla tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadost Úcastnika o prenesenie telefónneho císla
uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spolocnosti Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republíke. S ohladom na predmet plnenia
uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohladom na záväzok Podniku zabezpecit Úcastnikovi predaj zlavneného MT podla bodu 1 pism. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zlavu z kúpnej
ceny MT,sa Podnik a Úcastník dohodli, že po dobu viazaností uvedenú v tabulke C.1 tohto Dodatku Úcastník nepožiada o prenesenie cisla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spolocností Slovak
Telekom, a,s.. Úcastník zároven berie na vedomie a súhlasí s tým, že v pripade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradit Podniku
zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke c. 1 tohto Dodatku.

Úcastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zlavy z kúpnej ceny MTje odlíšná v závislostí od zvoleného programu Služieb. Úcastnik sa zaväzuje, že po dobu viazaností uvedenúv tabulke
C.1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižšim mesacným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v tabulke C.1 tohto Dodatku.

V pripade porušenia akejkolvek povinností uvedenej v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku alebo v cl. 3 bod 3.6 Všeobecných podmienok alebo v cl. 5 bod 5.2 písm. a) až c) Všeobecných podmienok,
v dôsledku ktorej dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Úcastnik povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke C.1 tohto Dodatku. V pripade žiadosti Úcastnika
o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podla predchádzajúcej vety splatná okamihom dorucenia žiadostí o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku.
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Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sidlo / adresa Karadžicova 10, 82513 Bratislava

Zapisaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka cislo 2081/B
ICO 35 763 469 DIC 2020273893 IC pre DPH SK2020273893

Zastúpený Brightpoint Slovakia, s.r.",., so sidlom Logistický areál IKód predajcu: I01.TO.EDIS.VATRT.PAVOL 1KÓd tlaciva: IC0030Westpoint D2, Lozorno, ICO: 35879157

Obchodné meno 1 názov OBVODNY URAD PIESTANY

Sidlo / miesto podnikania KRAJINSKA CESTA 5053/13, 92101 PIESTANY

Register, cislo zápisu podnikatela
ICO 45013683 DI I pre DPH 10

Zastúpený

Program služieb: Podnikatel 90 NEW Pôvodný program služieb: Podnikatel 90

Typ MT/Dátové zariadenie Sony Ericsson X8 Výrobné cislo (IM El/EU l) 358452049275804

Maximálna kúpna cena za MT/Dátové zariadenie 1,00€

Doba viazanosti: 24 mesiacov Minimálny program Služieb: PODNIKATEL 90 NEW

Zmluvná pokuta: 414,92 €
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5.

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.

Tento Dodatok je platný a úcinný dnom jeho podpísania zmluvnými stranami, pricom zmena pôvodného programu Služieb podla bodu 1 písm. a) tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle
bodu 1 tohto Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni uzavretia tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v
bode 2 tohto Dodatku, ktorá sa v pripade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Úcastnika alebo na základe využitia práva Podniku prerušit alebo obmedzit
Úcastnikovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky prediži o obdobie zodpovedajúce skutocnému trvaniu prerušenia alebo
obmedzenia poskytovania Služieb Podniku. V prípade, ak Úcastnik uzavrel tento Dodatok pri jeho dorucení kuriérom, je pre úcely posudzovania zaciatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto
Dodatku rozhodujúci okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb pOdlabodu 1 pism. a) tohto Dodatku.

V pripade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpecit predaj zlavneného mobilného telefónu špecifikovaného v tomto Dodatku a k predaju tohto mobilného telefónu došlo na dialku
s dorucovaním prostrednictvom kuriéra (dalej len "kúpna zmluva uzavretá na dialku"), je Úcastnik, ktorý je fyzickou osobou a ktorý tovar neobstaral na úcely výkonu svojho zamestnania, podnikania
alebo povolania, oprávnený odstúpit od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku do siedmich pracovných dni od dorucenia mobilného telefónu kuriéram a to dorucenim pisomného prevaju vôle Úcastníka
odstúpit od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku na prislušnom formulári Podniku spolu s vrátením mobilného telefónu v nepoškodenom funkcnom stave, vrátane všetkého prislušenstva a dokumentácie
a v pôvodnom baleni na predajnom mieste Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho znackových alebo autorizovaných obchodných zástupcov, resp. iných oprávnených subjektov). Úcastnik
berie na vedomíe, že v pripade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na dialku podla predchádzajúcej vety súcasne so zánikom kúpnej zmluvy zaniká v súlade s ustanovením § 52a Obcíanskeho
zákonníka v platnom zneni ku dnu úcinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy aj samotná Zmluva o pripojeni a Podnik nebude dalej vo vztahu k SIM karte poskytovat služby na základe Zmluvy o pripojeni
z dôvodu jej zániku zo zákona ako závislej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Úcastnik, ktorý je fyzickou osobou-podnikatel, ktorý tovar obstaral za úcelom výkonu svojho povolania
alebo podnikania a ani Úcastník - právnická osoba. Fyzická osoba-podnikatel svojim podpisom prehlasuje, že pri uzavretí tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zlavnený mobilný telefón koná pre úcely
svoje podnikateiskej cinnosti a služby a tovary podla tohto Dodatku obstaráva pre úcely výkonu svojho podnikania alebo povolania.

Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkolvek z konecných cien služieb Podniku upravit tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v case vzníku danovej povinnosti Podniku.

Tento Dodatok tvori neoddelilelnú súcast Zmluvy o pripojeni.

6.
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8.
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