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Zmluva o poskytovaní verejných služieb OBCHODNÁ AKADÉMIA
uzavretá podľa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpísov (ďalej len Zmluva") med$:EREĎ

Dňa: 1 1 -10- 2012
PODNIK: evidenčné číslo Zmluvy 6.118953.00.00.100000

A I
ST C 3 strany " -Obchodné 'l, •

meno Sídlo: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Vybavuje: Il~~~,..,./
Zapísaný: v Obchodnom reqistri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 20811 . 1--1

ICO: 35763469 I OIC: 2020273893 IC pre DPH: I SK 2020273893 / r
Brightpoint Slovakia,
s.r.o, so sídlom KódZastúpený: Logistický areál Kód predajcu: tlačiva: C0020
vyestpoint 02, Lozorno,
ICO: 35 879 157

. "(dalej len "Podnik) a

A ÚČASTNíK - FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ" B ÚČASTNíK - PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ"

Titul: I Meno: I Obchodné meno Obchodná akadémia/ názov: .__._-----_ ..._ ...

Priezvisko: Sídlo 1miesto Mládežnícka 158/5,
podnikania: 92601 Sereď

Bydlisko:
._-_._----_. .- ---------_._. .._--_ . ------

(ulica, súp. Register, číslo

Č. PSČ, zápisu

mesto) podnikatel'a:

Rodné Císl

I
I št.

I
IIČ pre I Oo I IČO: 00400238číslo: OP:

prísl.: DPH:

Kontaktné tel. číslo
(predvoľba a tel. Č. v pevnej
sieti):
Zastúpený: (meno,
priezvisko zástupcu)

. "(ďalej len .Učastnik")

ADRESA ZASIELANIA PíSOMNÝCH LISTíN

Ulica, súp. I MI' d • . k 158/5číslo: a ezruc a I Obec: I Sered' I PSČ: I 92601

Obchodné meno, názov / I .. .
meno, priezvisko: Obchodna akademia,

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie 'e iednornesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia ie nasledovné:

Od: 1. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 31. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)

SPÔSOB FAKTURÁCIE"

o Elektronická forma faktúry (ďalej len "EF") I POSkyto:anie -EF na Internetovej stránke Podniku ··--·----rÁno' DNie

E-mail pre zasielanie EF: I I Číslo pre SMS notifikácie o vyhotovení EF: I
O Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listín)

O Spoločná faktúra s telefónnym číslom:" I. . .Súhlasim s poskytovan Im EF podľa Vseobecnych podmienok a Cenníka a zaroven a súhlasím s poskytovanirn EF prostrednictvom Internetu
sprístupnením na Internetovej stránke Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú
adresu, a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.
"Spoločná faktúra zasielaná v papierovej forme obsahuje základnú úroveň rozpísaných faktúr súhrnne za všetky fakturované Služby, pričom
rozpis pre každú Službu zvlášť bude sprístupňovaný na Internetovej stránke Podniku.

SIM KARTA"
Telefónne číslo: 0911034753 I SIM karta č.: I 8942102480005667718

Dátum aktivácie: 10.10.2012

'Verejná telefónna
služba: GSM/UMTS PROGRAM

SLUŽIEB: GSM Podnikatel'

SLUŽBY:

o Euro Roaming
O Smart Roaming
O Tyaja č.1 +421

Č. 2 +421
Č. 3 +421

O Identifikácia volajúceho účastníka
(CLlP)
O Obmedzenie identifik. volajúceho
(CLlR)
O Presun vol'ných minút

o Elektronický účet
e-mail:
heslo: ,

O Podrobný výpis 1)

O Podrobný výpis na Internete
O Prístup na internet
O Internet v mobile 100
O Internet v mobile 500
O Neobmedzený Internet v mobile
O Výhodné volania do zahraničia

o Zlaté číslo
O Strieborné číslo
O Odkazová služba
Manažér
O Blokovanie medzin.hovorov
lZ! Nezverejnenie v zozname
účastnikov'
O Zrušenie EASY
O Zrušenie služby dobi Easy
cez SMS

o Účet v anglickom jazyku
O Balíček
O Sponzor" Č. 1 +421

Č. 2 +421
Č. 3 +421
Č. 4 +421
Č. 5 +421o iné:

O iné:
O iné:

o Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkov a informačnej službe')
O Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkov a informačnej službe"

'" správnu možnosť označte krížikom
2012/C

Slovak Telekcm . Dôverné



• .............................. ~ ..
Pozn.:
1) Podnik poskytne Účastníkovi, ktorý podpisom Zmluvy uzatvára s Podnikom prvú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb poskytovaných

prostredníctvom mobilnej siete Podniku, 100% zľavu z ceny poplatku za službu Podrobný výpis v elektronickej forme poskytovaný mesačne
(ďalej len "Podrobný výpis") a to počas prvých troch zúčtovacích období po aktivácii SIM karty špecifikovanej v tejto prílohe. Po uplynutí
uvedenej doby bude služba Podrobný výpis Účastníkovi poskytovaná za cenu podľa platného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku
(ďalej len "Cenník").
Účastník má nárok na poskytnutie bezplatného Podrobného výpisu počas prvých troch zúčtovacích období zdarma' O áno ~ nie

2) Informácia o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastníkov a informačnej službe:
Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu Podniku (ak je vydávaný Podnikom)
a informačnej služby Podniku a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych čislach alebo
telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno,
priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikatel'a, ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby -
podnikateľa, iii) obchodné meno alebo názov a sídlo v prípade právnickej osoby. V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť
v zozname a informačnej službe Podniku zverejnené aj ďalšie údaje určené Učastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. V
prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej časti
Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejňovania údajov účastníkov v telefónnom zozname a informačných službách.

3) Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že volania uskutočnené prostredníctvom SIM karty s programom Disney kolekcia alebo program
Služieb Fix s telefónnym číslom uvedeným v časti Služby - Sponzor (ďalej len .Disney SIM karta" a .Fix SIM karta")) na telefónne číslo
Učastníka uvedené v záhlaví tejto Zmluvy (tabul'ka SIM karta) budú uskutočnené na účet volaného, t.j. Učastníka, a to v prípade, ak na
Disney SIM karte alebo Fix SIM karte klesne kredit pod 0,20 €. Volania budú spoplatnené podl'a podmienok uvedených pre službu Sponzor
v Cenníku platnom v čase uskutočnenia volania. Učastník ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že informácia o poklese kreditu pod 0,20 €
na Disney SIM karte alebo Fix SIM karte, mu bude oznámená prostredníctvom notifikačnej sms až po ukončení volania uskutočneného na
jeho účet pri poklese kreditu pod vyššie uvedenú hodnotu.

MOBILNÝ TELEFÓN:
Typ mobilného

telefónu: HTC DESIRE C BLACK 352276058504945

VYHLÁSENIE ÚČASTNíKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie
verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej aj len "Všeobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich
Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovať (ďalej len "osobitné podmienky") a Cenníkom, ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyššie
špecifikovanej SIM karty, (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované služby Podniku (ďalej aj len "Služby"), (iii) že sa
zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných
podmienok, najmä riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účastník prešíel z užívania služby Easy na
užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho čísla, disponujem SIM kartou s prideleným telefónným
číslom tak ako je bližšie špecifikovaná v tabulke podľa tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámcí poskytovania služby Easy.
V prípade, ak som si touto Zmluvou aktivoval niektorý z programov Služieb iTariff, vyhlasujem, že som sa zoznámil aj s Osobitnými
podmienkami pre poskytovanie Služby HotSpot spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len "Osobitné podmienky HotSpot") a svojím
podpisom potvrdzujem ich prevzatie a zaväzujem sa ich dodržiavať. Zároveň beriem na vedomie a súhlasím s tým, že (i) v zmysle Osobitných
podmienok HotSpot je podmienkou pre využívanie Služby HotSpot riadne a úplne zaregistrovanie sa prostredníctvom on-line registračného
formulára pre účely zriadenia prístupu k Službe HotSpot, (ii) ak je prístup k službe HotSpot poskytovaný v zmysle Cenníka v rámci zvoleného
programu Služieb iTariff bezplatne, znamená to, že využitie Služby HotSpot Podniku na území Slovenskej republiky nie je podmienené
použitím Kreditu predplateného jedným zo spôsobov podl'a Osobitných podmienok HotSpot a cena za využívanie Služby HotSpot je zahrnutá
v cene za Službu iTarrif, (iii) k programom Služieb iTariff nie je možné súčasne aktivovať a využívať inú dátovú službu podl'a aktuálnej ponuky
Podniku (najmä službu web'n'walk, BlackBerry Internet Email atď.) a ani využívať zdiel'anie dát služby T-Mobile mobilný internet.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva bude zverejnená na webovom sídle
Účastníka. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Účastníka.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach
a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných
podmienkach ( časť Zhromažďovanie a používanie údajov o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje
používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou
spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže
Podnik kedykoľvek požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na
www.slovaktelekom.sk alebo internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej
vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená Cenníkom.

o 'áno O 'nie Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť Zmluvy -
Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špecifikovanej SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa
V prípade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe
pôvodnej Zmluvy, zmluvné strany sa týmto zároveň dohodli, že pôvodná Zmluva (v znení všetkých jej dodatkov, zmien a doplnení
uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom pôvodnej Zmluvy však nezanikajú
nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej Zmluvy, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo Podniku na úhradu Služieb
poskytnutých Učastníkovi na základe pôvodnej Zmluvy, ako aj právo Učastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovaných
Služieb na základe pôvodnej Zmluvy za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach).
V prípade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe
pôvodnej Zmluvy, ktorá v zmysle príslušných právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych
skutočností (vrátane skutočností uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Podnik môže po uzavretí tejto
Zmluvy odovzdať Účastníkovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré
Účastník užíval na základe pôvodnej Zmluvy .

• správnu možnosť označte križlkom

Slovak Telekom- Dôverné
20121C



............................. ~ ..
Predbežn~čnú kontrolu
vykonal ••••••••••••••••dňa11../.fí.;.lC1l
Finančná operácia ••••••••··fJ_·
v súlade s platnými predpismi

Predbežnú flfll~Ú kontrolu
-;lín.lh" • (f1<'10. ),]1vykonal............. • dňa ••••,.... L

Finančná operácia ••••••••••11.••••
v súlade s olatnými predpismi

V Lozorne, dňa 10.10.2012

• správnu možnosť označte krížikom

Slovak Telekom - Dôverné
20121C
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DODATOK k Zmluve o o poskytovaní verejných služieb,
uzavretý podľa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok")

t.č. 0911034754, SIM karta Č. 8942102480005667726

PODNIK ST C 2: - strany
Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
Sídlo: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B

IČO: 35763469 I DIČ: 2020273893
IČ pre I SK2020273893DPH:

Brightpoint Slovakia,
s.r.o, so sídlom KódZastúpený: Logistický areál predajcu: Kód tlačiva: C0030
vyestpoint D2, Lozorno,
ICO: 35879157'--_._--_ ..

(ďalej len "Podnik") a
A ÚČASTNíK - FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ' B ÚČASTNíK - PRÁVNICKÁ OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ'---T---------- ..--:..--~'-·----o ----~- --- -- --

Titul: I Meno' Obchodne meno 1 Ob hodn' ak dérnia, názov: c a a I

Priezvisko: Sídlo 1 miesto Mládežnícka 158/5, 92601 Sereďpodnikania:
Bydlisko: Register, číslo(ulica.jsúp, zápisu
Č. PSC,
mesto) podnikateľa:

Rodné I Císlo
I

IČO: 00400238 IIC pre
I Očíslo: OP: DPH:

Zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia zástupcu). . "(ďalej len .Učastnik ),

ADRESA ZASIELANIA PíSOMNÝCH LISTíN
Obchodné meno, názov 1 Obchodná akadémia,meno, riezvisko:
Ulica, súp. číslo: Sereď 92601

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie ie íednomesačné. Trvanie zúčtovacie ho obdobia 'e nasledovné:

Od: 1. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 31, kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)

SPÔSOB FAKTURÁCIE'

o Elektronická forma faktúry (ďalej len "EF") I Poskytovanie EF na internetovej stránke Podniku I Áno' ONie

E-mail pre zasielanie EF: I I Číslo pre SMS notifikácie o vyhotovení EF: I
O Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listín). . ."súhlas Učastníka s poskytovaním EF podľa Vseobecnych podmienok a Cenníka a zaroven suhlas s poskytovaním EF prostredníctvom Internetu

sprístupnením internetovej stránke Podniku, pričom Účastník berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na Účastníkom
určenú e-mailovú adresu. V prípade poskytovanía EF nebude Účastníkovi zo strany Podniku zasiela ná písomne vyhotovená faktúra.

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k t.č/SIM karte s číslom
uvedením v záhlaví tohto Dodatku mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenia
Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platností bez zmeny.

1. Predmetom tohto Dodatku je:
a) (i) aktivácia programu Služíeb Podnikateľ;

*0 Podnikateľ 90 *[8l Podnikateľ 150 'O Podnikateľ 300 *0 Podnikatel' 600 *0 Podnikateľ 1200
(ii) zmena pôvodného programu Služieb na program Služieb Podnikateľ:

*0 Podnikateľ 90 *0 Podnikateľ 150 *0 Podnikateľ 300 *0 Podnikateľ 600 *0 Podnikateľ 1200
a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k ínej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len

"SIM karta") s tým, že Účastník *je [8l *nie je O povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty vo výške 0,02,- € s DPH.

b) záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zl'avneného mobilného telefónu určeného na používanie v sietí *[8l GSM O GSM/UMTS
ďale' len "MT"

Výrobné číslo (IMEl)
Samsung Xcover 271 MT: 359378046620842

za maximálnu kúpnu cenu 1,- € s DPH, Učastník berie na vedomie, že MT je zakódovaný len na použítie so SIM kartou Podniku a že bude
odkódovaný na základe písomnej žiadosti Učastníka po uplynutí doby viazanosti podľa tohto Dodatku a po uhradení poplatku podľa Cenníka
servisných prác Podniku. Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;

OBCJ-./OONÁ AKADÉMIA
t--__ --!:SEREĎ

Dňa: 1 1 -10- 2012

Číslo:

• správnu možnosť označte krížikom
Slovak Telekom> Dôverné

20121A



• ......................... ......~ ..
c) záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb a dodržiavať

svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom, Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom
mobilnej siete Podniku (ďalej len "Všeobecné podmienky"), Cennikom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len "Cenník") a záväzok
Učastnika zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch
Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku, a to vo výške 3,98 € s DPH (ďalej len .Adrninistrativny poplatok"), pričom Administratívny
poplatok bude Učastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Učastníkovi po podpise tohto Dodatku, ak sa
Učastník s Podnikom nedohodne inak; Učastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne
s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov,
kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cenníkom. Učastník berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretým po
01.09.2009 aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého z programov Služieb Podnikateľ (i) bude mu príslušný program Služieb
Podnikateľ odo dňa účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podľa Cenníka platného pre nové programy Podnikateľ od
02.09.2009 (program Služieb Podnikateľ je považovaný za tzv. program Služieb Podnikateľ aktivovaný od 2.9.2009), (ii) k novým programom
Podnikateľ aktivovaným od 2.9.2009 nie je možné okrem iného súčasne aktivovať a využívať balíčky Oddychové minúty alebo Viac MMS
z doplnkových Balíčkov Viac? v prípade, ak Účastník niektorú z týchto doplnkových služieb využíva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku
automaticky deaktivovaná. Učastník podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných
cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju
v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

2. Účastník sa zaväzuje, že po dobu *1:8] 24 mesiacov *0 mesiacov od dátumu uzavretia tohto Dodatku (ďalej len "doba viazanosti")
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 zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty
alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Učastníka od Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinností na strane Podniku. Podnik
a Účastník sa dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podl'a bodu 2 tohto Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka
o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu
verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohľadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohľadom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zl'avneného MT podl'a bodu 1 písm. b) tohto Dodatku. a Podnikom poskytnutú zľavu z kúpnej
ceny MT, sa Podnik a Učastník dohodli, že po dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku Učastník nepožiada o prenesenie čísla
uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade
porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je povinný podľa bodu 5 tohto Dodatku uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú
v bode 3 tohto Dodatku, Účastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zl'avy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného
programu Služieb. Učastník sa zaväzuje, že v prípade ak si týmto Dodatkom aktivoval niektorý z programov Služieb Podnikateľ, nepožiada o
aktiváciu alebo zmenu programu Služieb na program Služieb s nižším počtom voľných minút alebo s nižším mesačným poplatkom, ako má
program Služieb *0 Podnikateľ 90 * 1:8]Podnikateľ 150 * O Podnikateľ 300 * O Podnikateľ 600 * O Podnikateľ 1200. Podnik a Účastník sa
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa bodu 2 tohto Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie
telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú telefónnu
službu v Sloyenskej republike. S ohľadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohľadom na záväzok Podniku
zabezpečiť Učastníkovi predaj zľavneného MT podľa bodu 1 písm. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zľavu z kúpnej ceny MT, sa Podnik
a Účastník dohodli, že po dobu viazanosti uvedenú v bode 3 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto
Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Učastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade porušenia dojednania
uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s bodom 2 tohto Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v bode 3 tohto
Dodatku.

3.v pripade porušenia povinnosti uvedenej v bode 2 tohto Dodatku v dôsledku čoho dôjde k následnému ~pojeniu SIM karty zo strany Podniku,
je Učastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu v sume: *033,19 € * 0199 € * O 270,19 € * ~ 414,92 € *0497,91 € *0663,88
€ *0 829,85 €. V prípade žiadosti Učastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podľa
predchádzajúcej vety splatná okamihom doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku.

4.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť Dodatku"
uzavretého v vzťahu k SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa

"k Zmluve

5.Tento Dodatok je platný a účinný 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 prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka
alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych
predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia
poskytovania Služieb Podniku., Ak po uplynutí doby viazanosti podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku, Učastník pokračuje vo
využívaní 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 4 tohto Dodatku, ako aj
všetky Služby aktivované vo vzťahu 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 Cenníka, ak nebolo zmluvnými
stranami výslovne dohodnuté inak.

7.Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
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V Lozorne , dňa 10.10.2012

* správnu možnosť označte krížikom
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