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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva
o predaji Zariadenia

Kód objednávky:
Kód účastnĺka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1-744436902028
ĺ0ĺ6725600
1016725602

405

uzavÍetá podľa zákona č.35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znenĺ neskoršĺch predpisov

a $ 588 a nasl. ákona é. 4011964 Zb. občiansky ákonníka, ak je Účastnĺkom spotrebiteľ, alebo s 4o9 a nasl. zákona č. 513/199í Zb. obchodný ákonnĺk' ak
Účastnĺkom nie je spotrebiteľ

(ďalej spolu len,,Dodatok" alebo,,Dohoda") medzi:

PODNIK

pnÁvľlcxÁ osoBA/FYzlcKÁ osoBA _ PoDNIKATEĽ

(ďalej len''Účastnĺk'')

ŠrnrurÁnNY oRGÁN / zAKoNNÝ zÁsľupcn / sPLNoMocNENA osoBA

ADRESÁT - adresa zasieIania listín

SIM KARTA A ZARIADENIE

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapĺsaný: obchodný register okresného súdu Bratislava l, oddiel
Sa, vložka čĺsIo 208í/B, lČo: 35 763 469, DlČ,:2020273893, lČ pre DPH: sK2o2o273893

Kód oredaicu: Telesales VSE Rep 41090 lKód tlačiva: 405
Zastúpený: Silvia Haburaj

Obchodne meno /
Sídlo podnikania:

obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/52' 06001 KeŽmarok 1

Register, číslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: starosta@obecmalyslavkov.sk Kontaktné teĺ'č. 09í í5403ĺ7
tco: 31984673 lC pre DPH

Titu l/Meno/Priezvisko Ladislav Oravec
Ulica: Súpisne číslo orientačné čĺslo:
Obec: PSC:
Telefón C.OP / Pasu

Titul/Meno/Priezvisko: obec Malý Slavkov
Adresa zasielania Gerlachovská 36/52' 06001 KeŽmarok 1

Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku a odpis EF
PDF

Zúčtovacie obdobie: Mesačne od íS.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci

MobilnÝ Hlas SlM karta č. 894210248001 2605289 MobilnÝ Hlas Tel. č. 091 1 54031 7
lMEl Samsunq Galaxv Note'ĺ0+

TABUĽKA č. 1
AKCIA: ÁNo akciová ponuka Aktivácia
Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 091 1540317
Adresa doručenia: Gerlachovská 36/52' 06001 Malý Slavkov
Služba: Hlas DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Program služby: XL Aktivácia
Doplnková s!užba: Mesačné dáta 500 MB
Rozhodcovská doloŽka: Nie
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam o nezvereinenie
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00
Univerzálna odkazová schránka
VoLTE
Doplnková služba: Viazanosť služby
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Názov Platnosť Cena s DPH
120,00 EURzliav zo štandardných

za Sl
1 R*Základ

su ktorá bude klesať
- počiatočná

Zariadenie Samsung Galaxy
Note 10+

l de ntifi káto r Zariadenia

Variabilný symbol 6210813971 Plná cena Zariadenia (Cena
Zariadenia pred zohľadnením
Zl'avy)

1099'00 €

Zl'ava 598,00 € Kúpna cena (Plná cena Zariadenia
po zohl'adnení Zl'avy)

501,00 €

Spôsob úhrady splátky Akontácia í.08 €

Výška mesačných splátok 20.83 € Počet mesačných splátok 24

Jednorázový doplatok za
predčasné ukončenie
predchádzajúcej viazanosti

2,34 €

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH

TABUĽKA č.2

Podnik a Účastnĺk uzatvárajú tento Dodatok, ktoným sa zmluva o poslq1tovaní verejných sluäeb uzatvorená vo vďahu k t.ďslM karte s číslom uvedeným v záhlavi

tohto Dodatku (ďalej len 'zmtuva'; menĺ a upravuje v rozsahu a spôsoĹom uvedeným v tomto Dodatku. ostatné ustanovenia Zmluvy, Koré nie sú ýmto Dodatkom

dotknuté, zostávajú v p|atnosti bez zmeny.

Rt Účastnír na áklade Zmluvy v znení pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len 'Zmluva 
v skoršom znenĺ') nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani

na (i) povinnosť Účastnĺka v súlade so Žmluvou v skoršom znení doplatiť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej

v,ýške uhradená, (ii) povinnosť vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy z Kúpnej ceny, ak sú sptnené podmienky podľa Zmluvy v skoršom znení.

Ak Ucastník na základe Zmluvy v znenĺ pred uzavretĺm tohto Dodatku (ďalej len "zmluva v skoršom zneni") nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani

ná 1i; povinnosť Účastníka v súl"d" so Žmluvou v skoršom zneni doplátiť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej

rr.ýške uhradená, (ii) povinnosť vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podľa Zmluvy v skoršom znení.

í) PREDMETDODATKU:

2)

3)

a) ZáväzokPodniku aktivovaťa poskytovaťprogram Služiebuvedenývtabuľkeč.1 tohto Dodatku, atovovďahu kSlM karte uvedenejvtabuľkesnáalom
"slM karta a zariadenie''' resp. k inej SlM karte, Korá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "SlM karta'').

b) Záväzok Podniku Wkonať zmenu pôvodného programu Služieb vo vzťahu k SlM kartám špecifikovaným v tabuľke s názvom ''SlM karta a zariadenie"

tohto Dodatku na program služieb uvedený v taňuľke č.1 tohto Dodatku, a to k prvemu dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po účinnosti tohto

Dodatku, ak nie je ďalej V tomto Dodatku uvedené inak.

c) Záväzok Účastnĺka (i) riadne a včas platiť cenu za aKiváciu a poskytovanie sluŽieb Podniku, uvedenú pre prĺslušný program služieb zvo|ený podľa

tabuľky č. 1 Ucastnĺiom, v Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len 'Cennĺk") 
platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodržiavať svoje

povinnosti v súlade s ýmto Dodatkom, zmtuuou' Cenníkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len ',osobitné
podmienky-), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeôbecnými podmienkami pre pos$ovanie verejných služieb (ďalej.len 'Všeobecné
bodmienr<v"l, s Konými sa mal Úcastnik moŽnosť obóznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na

predajných miestach Podniku'

d) Záuäzok Podniku odovzdať Účastníkovi zariadenie podľa Dohody a poslrytnúť mu zl'avu azävämk Účastníka zariadenie prevziať.-a zaplatiť-zaň kúpnu

cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienok dohodnuých v tjohode a spĺňať podmienky pre poskytnutie 
-zľavy. 

Zariadenie môže byť v tejto Dohode

alebo v dokumentoclt súVisiacich s iouto Dohodou označené aj ako koncove zariadenie alebo iným označením zodpovedajúcim povahe zariadenia.

Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdžujú Podnik a Účastnĺk podpisom tejto Dohody, ak nie je pre konkrétne zariadenie V tejto

Dohode alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Ďohoáou uvedéný iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri

úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatiu zariadenia na predajni, Učastnĺk uhrádza akontáciu pri prevzatĺ zariadenia.alebo ak má byť

zariadenie áoručene, Učastnĺk uhiádza akontáciu kuriérovi pri odovzdaní, ak je Wška akontácie za zariadenie viac ako 'l2 € alebo na áklade vystavenej

faktúry ak je výška akontácie najviac 12 €, ak nie je v tejtb Dohode pre koňkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle

ustanóvenite;tô Dohody alebo dókumentov súvisiaiich s tôuto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť' doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi

7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prĺpade inak'

e) V prĺpade, ak si Účastník aktivoval v súvislosti s ýmto Dodatkom niektoný z progÍamov Služieb ANo alebo ANo biznis s viazanosťou aspoň na 24
' 

mésiacov, je oprávnený na ziskanie kupónu s jedinôčnym jednorazorným kódom prostrednĺc.tvom mobilnej Telekom aplikác'e, Koý..ho_oprávňuje počas

platnosti Ŕúpóňu na uplatnenie zľavy a to vo vyšt 
" 

i) ;Ž 40 € v prĺpaáe aKivácie paušálu ANo XXL, ANo XL, ANo XL Biznis, ii) aŽ 25 € v prípade

aKivácie pausalu Rrĺcj L, ANo L Biz;is, iii) aŽ i 5 € v'prĺpade aKivácie paušálu ANo s, ANo M' ANo M Data (spolu ďalej len ,,Zľava") pri nákupe jedneho

prĺslušenstva alebo pri nákupe jednéĹo kupónu na ročné dátové balĺky pre Easy (6 GB alebo 25 GB na rok) v súlade s-podmienkami bližšie

bpecifikovanými v plainom Ceňnĺŕu. Nárok na zĺskanie kupónu podľa predc'hádzajúcej vety však nemá Účastnĺk' ak by počet jeho iných nárokov na kupón

na Zľavu k času uzavretia tohto Dodatku presiahol povolený počet 5 kusov na jedného Účastnika. V prípade, ak k uzatvoreniu tohto Dodatku došlo za

podmienok podľa ákona č. 1o2l2o'l4 Z.z., je Učastnik v-prípade využitia jeňo práva na odstúpenie od tohto Dodatku do'l4 dní povinný z titulu

bezdóvodné'ho obohatenia vrátiť Všetko, čo na základe tohto Dodatku prijal, vrátane plnenia poskytnutého vo forme vyuätej Zľavy z kupónu.

zÚlToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom ''Adresát - adresa zasielania pisomných listĺn''. Pripadnú zmenu trvania

zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnĺkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je |ednomesaóná.

^vjuoKVlAZANoSTl: 
Účastnir sa zavázuje, Že po dobu viazanosti, Korej dĺžka je špecifikovaná v tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku

(ďalej len 
'doba 

viazanosti"), (i) bude vo vďaňuk síĺrĺ larte vyuŽivať SluŽby Fodnikú podľa Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktoÚ by Viedol k.ukončeniu
využívania Služby Podniku'pred uptynutĺm doby viazanosti, a(ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poslq1tované Služby (ďalej len ',záuäzok 

Viazanosti").

Porušenim záväzku viazanosti preto je:
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4)

a) ukončenie Wužívania Služieb Podniku pred uplynutĺm doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutĺm doby viazanosti;

b) ukončenie využivania Služieb Podniku pred uplynutĺm doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čísla uvedeného v zmluve k inému podniku
pos$ujúcemu služby eleKronických komunikácií pred uplynutĺm doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poslrytnuté SluŽby Účastnikom počas doby viazanosti do 45 dni po splatnosti, v dôsledku korého dôjde k prerušeniu poskytovania
Služieb podľa Všeobecných podmienok;

(ďalej len ''porušenie záVäzku viazanosti").

ZMLUVNÁ PoKUTA: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti Účastníkom, vznikne Podniku voči ÚčEstnĺkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý. Zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej funkcie' predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušenim záväzku viazanosti ÚčEstníkom.
Paušalizovaná náhrada škody podľa predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za služby (vrátane doplnko\^ých
s|užieb) podľa cennĺka a (ii) ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia za akciovú cenu uvedenú v Tabuľke č. 1 , zo zÍaw z neakciovej ceny zariadenia,
ktorá predstavuje rozdiel medzi neakciovou maloobchodnou cenou zariadenia podľa Tabuľky č. 1 a akciovou kúpnou cenou poslrytnutej Úcastnikovi
podmienene na základe tejto Dohody ako beneÍitu za prevzatie áväzku viazanosti. Cetková suma zľavy, poskýnutej Účastníkovi za prevzatie záväzku
viazanosti na základe tohto Dodatku' je uvedená v tabuľke č. 'ĺ (ďalej |en ,,Základ pre \^ýpočet zmluvnej pokuty'); ak je predmetom tejto Dohody aj predaj
zariadenia špecifikovaného v Tabuľke č. 2 na základe osobitných podmienok upravených v samostatnej časti tejto Dohody s označenĺm 'PREDAJZARIADEN|A"' v Základe pre \^ipočet zmluvnej pokuty nie je zohľadnená podmienene poskýnutá zÍava z ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v
samostatnej časti tejto Dohody s označením 'PREDAJ zARlADENlľ. Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuý bude vypočĺtaná ku dňu porušenia záväzku Viazanosti
podľa nižšie uvedeného vzorca, Koý vyjadruje denné klesanie Základu zmluvnej pokuty počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia záväzku Viazanosti
podľa tejto Zmluvy: Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkovtý počet dní doby viazanosti) x počet dnĺ zostávajúcich do konca doby
viazanosti Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faKúre, ktorou je Účastnĺkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuý zaniká záväzok viazanosti'
Uhradenim zmluvnej pokuý nie je dotknuý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej ýšku uhradenej zmluvnej pokuý.
PREDAJ ZARIADENIA:

a) Predmetom predaja na áklade tejto časti Dohody je zariadenie označené v Tabuľke č. 2 a rovnaké označenie predávaného Zariadenia je ároveň
uvedené aj v tabuľke s názvom ''slM KARTA A ZAR|ADEN|E"; ak je v tabuľke s názvom 'slM KARTA A zARlADENlE" uvedené a'j iné Zariadenie ako v
Tabuľke č..2, na predaj takéhoto iného Zariadenia sa táto časť Dohody nevďahuje. Ak v Tabuľke č. 2 nie je uvedený identifikátor zariadenia, Podnik
poslrytne Učastnĺkovi Zariadenie zvoleného modelu; pre takéto zariadenie je identiÍikátor uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samotnom Zariadeni. Kúpna cena Zariadenia je rozdelená na akontáciu a 24 mesačných splátok Vo V,ýške podľa Tabuľky č. 2. Podnik
pri uzavretĺ Zmluvy vystaví Učastnĺkovi faktúru na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Variabilný symbol v TabuÍke č. 2 je zhodný s veriabilným symbolom
uvedeným na faktúre na ce|ú Kúpnu cenu Zariadenia. Podnik v dokumentoch súvisiacich so zariadením môže uvádzať za účelom jeho označenia
Variabilný symbol podľa Tabulky č. 2. splatnosť jednotlivých mesačných splátok sa riadi splatnostbu platby za SluŽby a je uvedená v jednotlirných
faktúrach za Služby vystavovaných Podnikom za zúčtovacie obdobia vymedzené v tabuľke s názvom ,ÁDRESAT - adresa zasielania písomných listĺn" a v
pripade zániku zmluvy V časti zmluvy o Službe vo faktúrach vydaných za t'ýmto účelom.

b) Účastnír teito Dohody je oprávnený pri uzavretĺ Dohody zvoliť si spôsob úhrady akontácie (do faktúry alebo kuriérovi) bez ohľadu na jej Výšku.

c) Podnik doručĺ Zariadenie Účastníkovi kuriérskou službou, a to v lehote 10 dní odo dňa uzavretia tejto Dohody.

d) Mesaóné splátky uhrádza Účastnik v lehote splatnosti.

e) Kúpna cena Zariadenia predstavuje rozdiel medzi Plnou cenou Zariadenia a zľavou uvedenými v Tabuľke č. 2 Dohody.

f) Podnik poskýol Účastnĺkovi.Zľavu z Plnej ceny Zariadenia z dôvodu, Že Účastnĺk prebral Vo Vzťahu k SluŽbe podľa TABUĽKY č.1 záväzokviazanosti. Na
základe uvedeného, nárok Účastnĺka na zľavu v.plnej ýške je podmienený dodržaním záväzku viazanosti ako aj nenaplnenĺm niektorej zo skutočnostĺ
uvedených v tejto Dohode, v dôsledku ktoných je Ucastník povinný vrátiť Podniku pomernú časť poskytnutej Zľavy.

s) Účastník je povinný vrátiť Podniku pomernú časť poskytnutej Zľavy v nasledovných prĺpadoch: (i) Účastnĺk naplnĺ nieKoÚ z dôvodov kvalifikovaných v
tejto Dohode ako porušenie záväzkuviazanosti vo váahu k Službe podľa Tabuľky č. 1 počas trvania doby viazanosti vymedzenej V Tabuľke č. 'l (vrátane
jej predĺženia v súlade s touto Dohodou); pomerná časť zľavy sa určĺ ku dňú naplnenia nieKoreho i dôvodov kúalifikovaných v tejto Dohode ako
porušenie áuäzkuviazanosti vo vzťahu k službe podľa Tabuľky č. 1; (ii) zmluva zanikne v časti Zmluvy o službe počas trvania doby viazanosti bez
súčasného zániku zmluvy v časti Zmluvy o predaji zariadenia, ak povinnosť Vrátiť pomernú časť Zľavy nevznikla v dôsledku porušenia záväzku viazanosti;
pomerná časť Zľavy sa vypočĺta ku dňu zániku Zmluvy v častĺ Zmluvy o Službe.

h) Výška pomernej časli Zľavy, Korú je Účastník povinný vrátiť Podniku, ak nastane niektorá zo skutočnostĺ uvedených v tejto Dohode, sa určĺ na základe
nasledovného vzorca: Pomerná časť Zľavy = (Zľavalcelkový počet dní doby viazanosti)*počet dnĺ zostávajúcich do konca doby viazanosti od naplnenia
nieKorej z okolnostĺ uvedených v tejto časti Dohody, V dôsledku ktoých je Účastník povinný vrátiť Podniku pomernú časť poslrytnutej Zľavy'
Účastnĺk je povinný vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy v lehote určenej V ťarchopise, ktoný pre tento účel vystavĺ Podnik.

i) Pre účely tejto časti Dohody (',PREDAJ ZAR|ADEN|A') doba viazanosti podľa Tabul'ky č. 1 v znenĺ platnom pri uzavretí tejto Dohody sa uplatňuje počas
celého jej plynutia bez ohľadu na prípadné neskoršie zmeny tejto Dohody v časti doby viezanosti, to znamená, že prĺpadne predĺŽenie alebo dohodnutie
novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služieb pre slM kartu s telefónnym číslom uvedenú v tabuľke s označenĺm "slM KARTA A
ZAR|ADEN|E" nemá dopad na trvanie obdobia (doba viazanosti stanovenej v Tabuľke č. 1 Dohody V znení platnom pri jej uzavretí), počas Korého od
uzavretia tejto Dohody je Učastnik povinný plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo záväzku viazanosti na to, aby nestratil nárok na poskýnutie Zľavy.

j) Podnik je oprávnený požadovať od Účastníka predčasné splatenie celej zvyšnej casti Kúpnej ceny Zariadenia jednoÍazovo fiednorazové zosplatnenie) a v
lehote určenej a Podnikom oznámenej Ucastnĺkovi (stľata V'ýhody splátok)' ak sa Učastník omešká s úhradou čo i len iednej splátky dlhšie ako tri mesiace.
Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazové zosplatnenie najneskôr 1 5 kalendárnych dnĺ vopred.

k) Úóastnít je oprávnený požiadať Podnik o vyúčtovanie zostávajúcich sp|átok Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo. Doručenĺm žiadosti Účastníka Účastnĺk
stráca právo uhrádzať Kúpnu cenu Zaĺiadenia v splátkach, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorazová úhrada zostáVajúcej časti splátok
Zariadenia nemá vplyv na povinnosť Učastnĺk vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy, ak sú splnené podmienky podľa Dohody.

NÁVRH NA UZAVRETIE RozHoDcoVsKEJ ZMLUW: Podnik neodvolateľne navrhuje Účastnĺkovi, Koný nie je spotrebiteľom, uzavretie rozhodcovskej zmluvy
vo forme rozhodcovskej doloŽky v nasledovnom znenĺ (ďalej 

'RZ'): 'Podnik a Účastnik sa dohodli, že všetky spory, Kore vznikli alebo vzniknú v súvislosti s
Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stá|ym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej 

'RS')jedným rozhodcom' ato podľa
Statútu a Rokovacieho poriadku Rs. Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Účastnika záväzné. Účastnĺt má právo odstúpiť od tejto Rz, a to pĺsomne do 30 dní
odo dňa jej uzatvorenia' Učastnik berie na Vedomie' že nie je povinný prijať predloŽený náVrh na uzavretie Rz a ak tento návrh neprijme, spory medzi
Učastníkom a Podnikom WplýVajúce z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešiť všeobecné súdy podľa osobitných právnych predpisov. Prijatím
návrhu na uzavretie Rz nie je dotknute právo Účastníka alebo Podniku predložiť spor ýkajúci sa Platobnýcň šlužieb podniŔu na rozňodnutie všeobecÁému
súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Učastník už podal žalobu na Rs, pretože po začatí rozhodcovského konania nemoŽno v tej istej veci konať a
rozhodovať na Všeobecnom súde'

Účastník uvedený náVrh Podniku na uzavretie rozhodcovske.j zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky nepri'|ima.

5)

6)
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7) PRECHoDNE USTANoVENIE: Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku. sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť
doteraz platného dodatku k zmluve V časti Zmluvy o Službe uzavretého medzi stranami, a ároveň zaniká právo Ucastníka na akékofuek doteraz poskytované
zľavy z cien služieb spojené s prevzatĺm skoršieho záVäzku Viazanosti vo vzťahu k SlM karte špecifikovanej v tabuľke s názvom "SlM karta a zariadenie" tohto
Dodatku okrem platnosti a účinnosti Zmluvy v skoršom znení v časti upravujúcej predaj zariadenia vrátane poskýnutej zľavy a povinnosti doplatiť kúpnu cenu
zariadenia poskýnutého Účastníkovi na áklade Zmluvy v skoršom znenĺ a vrátiť pomernú časť zľavy z ceny takéhoto zariadenia v súlade so Zmluvou v
skoršom znení,'ktoré zostávajú zachované v p|nom rozsahu, ak na základe Zmluvy v skoršom znenĺ bolo Účastnĺkovi predané zariadenie. Pokiaľ sa Podnik a
Účastník nedohodnú inak, po uplynutí doby viazanosti, na Korú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú
poslrytovať Úč€stníkovi služby v súlade s dojednanĺm uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa aKuálneho
cennĺka.

PLATNoSŤ, ÚČlnruosŤ DoDATKU A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
stranami. zmluva v znení Dodatku pozostáva z časti upravujúcej podmienky poskytovania Služby (Zmluva o službe) a z časti upravujúcej predaj Zariadenia
(zmluva o predaji Zarĺadenia). Ak má zmluvná strana'právo odstúpiť od Zmluvy v oboch jej častiach, je oprávnená odstúpiť.od zmluvy aj len v niektorej z jej

častĺ. Ak dôjde k ániku Zmluvy o predaji Zariadenia, Účastník je povinný vrátiť Podniku Zariadenie a Podnik je povinný vrátiť Úč€stnĺkovi uhradenú casť Kúpnej
ceny. Podstatná zmena a s ňou súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán sa vďahujú len na Zmluvu o Službe. Zmluva o Službe sa Uzalrára na dobu
neurčitú. zmluvu o predaji Zariadenia nie je moŽné Vypovedať. Doba viazanosti uvedená v Tabuľke č. 1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia pos$ovania
služieb Podniku na áŕlade žiadosti Učastnĺka alé'bo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastnĺkovi posMovanie sluŽieb
vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok' počas Korého Podnik neúčtuje Učastnĺkovi pravidelné poplatky za SluŽby''
automaticky predEi o obdobie zodpovedajúce skutočnemu trvaniu prerušenia poskytovania SluŽieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba viazanosti neplynie.
Zmluvu je možné meniť nieKoým zo spôsobov uvedených v Zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cennĺku. Zmena programu Služieb uvedeného v
Tabuľke č. 'ĺ Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Ucastnĺk sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto
dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚoR.lov: Podnik sa zaväzule spracúvať osobné údaje rnýlučne na účely, na Koré boli získane. V prĺpade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyŽiada osobitný súhlas. Viac informáciĺ o používanĺ osobných údajov možno nájsť na
www.telekom. sUosobne-udaje.

V Bratislave, dňa 09.12.2019 \q rJao..-
í.L.'...
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Firma / meno priezvisko zákazníka

obec Malý Slavkov
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