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

Kód objednávky:
Kód účastnĺka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1-744660862480
ĺ 0í 6725600
í016725603

405

uzavretá podľa zákona č.35112011 z.z. o elektronických komunikáciách V znenĺ neskorších predpisov

a S 588 a nasl. zákona č. 4ol1964 Zb. občiansky zákonnĺka, ak je Účastnikom spotrebiteľ, alebo $ 409 a nasl. zákona č. 513/'1991 Zb. obchodný zákonník, ak
Účastníkom nie je spotrebiteľ

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

PODNIK

(ďalejlen NlK") a
pnÁvľlcxÁ osoBA/FYzlcK^ osoBA - PoDNIKATEĽ

(ďalej len''Učastnĺk")

ŠrarurÁnNY oRGÁN ĺ zÁroľľĺÝ zÁsrupcn / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESAT - adresa zasielania ĺsom listĺn

SIM KARTA A ZARIADENIE

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, zapĺsaný: obchodný register okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka čĺslo 208í/8, lČo: gs 763 469' DlČ:2o20273893, lČ pre DPH: sK2o2o273893

Kód predaicu: Telesales VSE Rep 4í090 IKód tlačiva: 405
ZastúoenÝ: Silvia Haburai

obchodné meno /
Sĺdlo podnikania:

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

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail starosta@obecmalvs lavkov.sk Kontaktné tel.č. 09ĺ ĺ 5403í 7
rco 3í984673 lC pre DPH

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

Titu l/Meno/Priezvisko: obec MaIÝ Slavkov
Adresa zasielania Gerlachovská 36/52' 06001 KeŽmarok 1

Spôsob fakturácie
Zúčtovacie obdobie:

Papierová faktúra zasielaná poštou.
Mesačne od 1S.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiacl

Mobilný Hlas SlM karta č. 89421 02380001 61 61 90 MobilnÝ Hlas Tel. č. 091 0925839
lMEl Samsunq Galaxv A10 lMEl Samsunq Galaxv 470

TABuĽKA č. í
AKCIA: ÁNo akciová ponuka Aktivácia
Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 09'l 1540317
Adresa doručenia: Gerlachovská 36/52.06001 Malý Slavkov
Služba: Mobilný Hlas DOBA v|AzANosTl: 24 mesiacov

AktiváciaProgram služby: Áľo l
Zvereinenie v telef. zozname: Žiadam o nezvereinenie
Univerzálna odkazová schránka
Rozhodcovská do|oŽka: Nie
Kontrola dát v roamlngu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60'00

DeaktiváciaNeobmedzené sMs/MMs
VoLTE
Administratĺvnv poplatok - mobilný hlas Aktivácia
Názov Platnosť cenv Cena s DPH Solatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných
poplatkov za SluŽby

120,00 EUR
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Názov Platnosť Gena s DPH
zmluvnej pokuty - počiatočná
ktorá bude klesať

Zariadenie Samsung Galaxy
470

ldentifikátor Zariadenia

Variabilný symbol 6210833858 Plná cena Zariadenia (Cena
Zariadenia pred zoh l'adnen ím
Zl'avy)

399,00 €

Zl'ava 206,00 € Kúpna cena (Plná cena zariadenia
po zohl'adneníZlavy)

193,00 €

Spôsob úhrady splátky Akontácia 1€
Výška mesačných splátok 8€ Počet mesačných splátok 24

Na poloŽky označené * sa neuplatňuje DPH

TABUĽKA č.2

Podnik a Účastnĺk uzawárajú tento Dodatok, ktoným sa zmluva o poskytovanĺ Veoných služieb uzatvorená vo vzťahu k t.ďslM karte s číslom uvedeným v záhlavĺ
tohto Dodatku (ďalej len ,,Zmluva") menĺ a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku. ostatné ustanovenia Zmluvy, Koré nie sú ýmto Dodatkom

dotknuté, zostávajú V platnosti bez zmeny.

Ak Účastnĺk na základe Zmluvy v znení pred uzavretĺm tohto Dodatku (ďalej len'Zmluva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnosť Účastnĺka v súlade so Žmluvou v skoršom znenĺ dopljtiť rúpnu ôenu takehoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej

rnýške uhradená' (ii) povinnosť vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podľa Zmluvy v skoršom znenĺ.

Ak Účastník na základe Zmluvy v znení pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len ,,zmluva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnosť Účastnika v súlade so Žmluvou v skoršom znení doptätiť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej
rnýške uhradená' (ii) povinnosť vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podľe Zmluvy v skoršom znenĺ.

1) PREDMETDODATKU:
a) Záväzok Podnikuaktivovaťa poskytovaťprogram služiebuvedenýVtabuľkeč.1 tohto Dodatku,atovovďahukSlM karteuvedenejvtabuľkesnázvom

"slM karta a zariadenie'', resp. k inej slM karte, ktoráju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "slM karta'').

b) Záväzok Podniku vykonať 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 tabuľke č.í tohto Dodatku, a to k prvému 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 aktiváciu a poskytovanĺe Služieb Podniku, uvedenú pre prĺslušný program sluŽieb zvolený podľa
tabuľky č. 1 Účastníkom, v Cennĺku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len ,,cenník") platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodrŽiavať svoje
povinnosti v súlade s ýmto Dodatkom, Zmluvou, Cennĺkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu S|užieb (ďalej len "osobĺtné
podmienky"), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných sluŽieb (ďale'i len ,,Všeobecné
podmienky"), s ktoými sa mat Účastník možnosť oboznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo na
predajných miestach Podniku.

d) Záuäzok Podniku odovzdať Úcastnikovi zariadenie podľa Dohody a poskytnúť mu zľavu a záväzok Účastnĺka zariadenie prevziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podľa Dohody spôsobom a za podmienok dohodnuých V Dohode a splňať podmienky pre poskytnutie zľavy. Zariadenie môže byť v tejto Dohode
alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové' zariadenie alebo iným označením zodpovedajúcim povahe zariadenia.
Prevzatie zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Učastnĺk podpisom tejto Dohody, ak nie je pre konkrétne zariadenie v tejto
Dohode alebo V dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia. Pri
úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatiu zariadenia na predajni, Účastnĺk uhrádza akontáciu pri prevzatĺ zariadenia alebo ak má byť
zariadenie doručené, Účastnĺk uhrádza akontáciu kuriérovi pri odovzdanĺ' ak je rĺýška akontácie za zariadenie viac ako 12 € alebo na áklade vystavenej
faktúry ak je výška akontácie najviac 12 €, ak nie je v tejto Dohode pre konkÍétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle
ustanovenĺ tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 až 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak'

e) Záväzok Podniku odovzdať Úcastnĺkovi zariadenie podľa Dodatku a poskytnúť mu zľavu a záväzok Účastníka zariadenie prevziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podľa Dodatku spôsobom a za podmienok dohodnuých v Dodatku a spĺňať podmienky pre poskytnutie zľaw. zariadenie môže byť v tejto Dohode
alebo v dokumentoch súVisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zaÍiadenie alebo iným označením zodpovedajúcim povahe zariadenia.
Prevzatie zariadenia Účastnĺkom a uhradenie kúpnej ceny pofurdzujú Podnik a Účastnĺkom podpisom tejto Dohody, ak nieje pre konkrétne zariadenie v
tejto Dohode v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia prípadne
jej časti. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle ustanovenĺ tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj
doručiť, doručenie prebieha V pracovných dňoch medzi 7:00 až'ĺ9:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prĺpade inak.

f) V prĺpade' ak si Úč€stnĺk aktivoval v súvislosti s ýmto Dodatkom niektoý z programov SluŽieb ANo alebo ANo biznis s Viazanosťou aspoň na 24
mesiacov, je oprávnený na zĺskanie kupónu s jedinečným jednorazoým kódom prostredníctvom mobilnej Telekom aplikácie, Koý ho oprávňuje počas
ptatnosti kupónu na uplatnenie zľavy a to vo ýške i) až 40 € v prĺpade aktivácie paušálu ANo XXL' ANo XL' ANo XL Biznis' ii) aŽ 25 € v prípade
aKivácie paušálu ANo L, ANo L Biznis, iii) aŽ l5 € v prípade aktivácie paušálu ANo s' ANo M' ANo M Data (spolu ďalej len 'zľava") 

pri nákupe jedného
príslušenstva alebo pri nákupe jedného kupónu na ročné dátové balíky pre Easy (6 GB alebo 25 GB na rok) v súlade s podmienkami bližšie
špecifikovanými v platnom Cenniku. Nárok na získanie kupónu podľa predchádzajúcej veý však nemá Učastnĺk, ak by početjeho iných nárokov na kupón
na zľavu k času uzavretia tohto Dodatku presiahol povo|ený počet 5 kusov na jedného Uč€stníka. V prĺpade, ak k uzatvoreniu tohto Dodatku došlo za
podmienok podľa ákona č' 1o2t2o14 z.z', je Účastník v prípade využitia jeho práva na odstúpenie od tohto Dodatku do 14 dní povinný z titulu
bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Dodatku prijal, vrátane plnenia poskytnutého vo forme využitei1 Zlauy z kupónu.
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s) Záväzok Podniku poskytnúť Účastnĺkovi (i) zariadenie typu samsung Galaxy A10 uvedené v časti ,,SlM KARTA A KoNcoVÉ ZARIADENIE,, za
zvtýhodnenú kúpnu cenu o,o4 € s DPH (ďale'i 

',zaÍiadenie"), 
ak Učastnĺk t'ýmto Dodatkom zároveň uzatvára kúpnu zmluvu, na základe ktorej kupuje

koncové zariadenie značky Samsung Galaxy A70 bližšie špecifikované v časti ,,slM KARTA A KoNcoVE zARlAoENlE'tohto Dodatku za akciovú kúpňu
cenu špeciÍikovanú V tabuľke č.1 (ďalej ,,KZ"), alebo ( ii) zariadenie typu samsung Galary A10 uvedené v časti 'slM KARTA A KoNcoVE ZAR|ADEN|E.
za zrnj'hodnenú kúpnu cenu o,o4 € s DPH (ďalej ,,zariadenie"), ak Účastník ýmto Dodatkom zároveň uzatvára kúpnu zmluvu, na základe ktorej kupuje
zariadenie značky Samsung Galaxy Watch 42MM bliŽšie špecifikované v časti 'SlM KARTA A KoNcoVE ZARIADENIE" tohto Dodatku za akciovú kúpňu
cenu špecifikovanú v tabuľke č.1 tohto Dodatku (ďalej 

"KZ"), alebo (iii) siavebnicu LEGo - Paranormálny autobus 3000 uvedenú v časti ,,SlM KARTA A
KoNcoVE ZAR|ADEN|E" za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH (ďalej ,,Zariadenie"), ak Úč€stnĺk ýmto Dodatkom zároveň uzatvára kúpnu zmluvu,
na základe ktorej kupuje koncové zariadenie značky Samsung Galaxy A70 bližšie špeciÍikované v časti "slM KARTA A KoNcoVÉ ZARIADENIE'tohto
Dodatku za akciovú kúpnu cenu špecifikovanú v tabuľke č.'ĺ(ďalej 'Kz'). Účastnĺk berie na Vedomie, že zariadenie nemôže byť predmetom poistenia V
rámci ponúkanej Služby Poistenie elektronického zariadenia. Podpisom tohto Dodatku Účastník potvrdzuje prevzatie l(Z aZariadenia v kombináciĺ ako je
uvedené V časti ,,slM KARTA a KoNcoVE ZAR|ADEN|E" v súlade s t'ýmto bodom',. Ak k uzatvoreniu tohto Dodatku došlo za podmienok podľa zákona č.
1o2l2o14 z.z. a v prípade využitia práva Účastnĺka na odstúpenie od tohto Dodatku do 14 dní od prevzatia Zariadenia, je Úcastník povinný z titulu
bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Dodatku prijal' vrátane prevzatého Zariadenia."

h) záväzok účastnĺka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cennĺkom za vykonanie administratíVnych alebo technicých zmien v systémoch
Podniku v súvislosti s uzavretĺm tohto Dodatku (ďalej len,,AdministratíVny poplatok"), a.to vo vlýške 5,oo € s DPH, pričom Administratĺvny poplatok bude
Účastnĺkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za SlužĎy vystavenej Podnikom a doručenej Úcastníkôvi po podpise tohio Dodatku. V prípade, ár'"i Úe""ň.;r
aktivuje ttýmto Dodatkom Elektronickú faktúru, alebo ju už využíva a zároveň nedostáVa Papierovú faktúru ani Papierovrý odpis faktúry, bude
Administratĺvny poplatok pri uzavretĺ tohto Dodatku zniŽený na sumu 0,00 € s DPH.

2) zÚČToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s náa/om 'Adresát - adresa zasielania písomných listĺn''. Prĺpadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Účastnĺkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia faKurácie je jednomesačná.

3) z{vjuoK V|AZANoST|: Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti, ktorej dĺžka je špecifikovaná v tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku
(ďalej len 

',doba 
viazanosli")' (i) bude vo Vzťahu k slM karte využĺvať Služby Podniku podľa Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktoý by viedol k ukončeniu

využĺvania služby Podniku pred uplynutím doby vĺazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskýované Služby (ďalej len ,7áväzok viazanosti").
Porušenĺm záväzku Viazanosti preto je:

a) ukončenie využĺvania Služieb Podniku pred uplynutĺm doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;
b) ukončenie využĺvania služieb Podniku pred uplynutĺm doby Viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čísla uvedeného V zmluve k inému podniku
poskytujúcemu služby elektronických komunikácií pred uplynutĺm doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté služby Účastnikom poóas doby viazanosti do 45 dní po splatnosti, v dôsledku Korého dôjde k prerušeniu poskytovania
služieb podľa Všeobecných podmienok;

(ďalej len "porušenie záväzku Viazanosti'').

4) ZMLUVNÁ PoKUTA: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti Účrastnikom, vznikne Podniku voči ÚčEstníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. zmluvná
pokuta, okrem sankčnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušenĺm záväzku viazanosti Úč:astnĺkom.
Paušalizovaná náhrada škody podľa predchádzajúcej Vety pozostáva z celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkouj,ch
služieb) podľa Cenníka a (ii) ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia za akciovú cenu uvedenú v Tabuľke č. 1, zo zlavy z neakciovej ceny zariadeňia,
Korá predstavuje rozdiel medzi neakciovou maloobchodnou cenou zariadenia podľa Tabuľky č. 1 a akciovou kúpnou cenou poskýnutej Účastnikovi
podmienene na zák|ade tejto Dohody ako benefitu za prevzatie záväzku viazanosti. celková suma zľavy, poskytnutej Účastníkovi za prevzatie záväzku
viazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená v tabuľke č. 1 (ďalej len ,,základ pre V!ýpočet zmluvnej pokuty"); ak je predmetom tejto Dohody ai predai
zariadenia špecifikovaného v Tabuľke č. 2 na základe osobitných podmienok upravených V samostatnej časti tejto Dohody s označením 'PREDAJZARIADENIA'' v Základe pre výpočet zmluvnej pokuý nie je zohľadnená podmienene poskýnutá zľava z ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v
samostatnej časti tejto Dohody s označením 'PREDAJ zARlADENlA". Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočitaná ku dňu porušenia záväzku viazanosti
podľa nĺžšie uvedeného vzorca' ktoný 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 poklty/celkouý počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby
viazanosti Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faKúre, Korou je Účastníkovi vyúčtovaná' U'hradením zmluvnej pokuý zaniká záväzokviazanosti.
Uhradenĺm zmluvnej pokuý nie je dotknuý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradenej zmluvnej pokuty.

5) PREDAJ ZARIADENIA:

a) Predmetom predaja na základe tejto časti Dohody je Zariadenie označené v Tabul'ke č. 2 a rovnaké označenie predávaného Zariadenia je zároveň
uvedené aj v tabuľke s názvom ''slM KARTA A ZARIADENIE"; ak je v tabuľke s názvom ,,slM KARTA A ZARIADENIE' uvedené aj iné Zariadenie ako v
Tabuľke č.- 2, na predaj takéhoto ineho Zariadenia sa táto časť Dohody nevzťahuje. Ak v Tabuľke č. 2 nie je uvedený identifikátor Zariadenia, Podnik
poskytne Účlastnĺkovi Zariadenie zvoleného modelu; pre takéto Zariad-enie je identifikátor uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale
Zariadenia alebo na samotnom zaÍiadeni. Kúpna cena Zariadenia je rozdelená na akontáciu a 24 mesačných splátok vo výške podľa Tabuľky č. 2. Podnik
prĺ uzavretĺ zmluvy vystavi Učastníkovi faktúru na celú Kúpnu cenu zariadenia. Variabilný symbol v Tabuľke č. 2 je zhodný s variabilným symbolom
uvedeným na faktúre na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Podnik V dokumentoch súVisiacich so Zariadením môŽe uvádzať za účelom jeho označenia
variabilný symbo| podľa Tabuľky č. 2. Sp|atnosť jednotlirných mesačných splátok sa riadi splatnosťou plalby za Služby a je uvedená V jednotliv1ých
faKúrach za služby Wstavovaných Podnikom za zúčtovacie obdobia vymedzené v tabuľke s názvom ,"ADRESÁT - adresa zasielania pĺsomnýôh listín" a v
prĺpade zániku Zmluvy v časti zmluvy o Službe vo faktúrach vydaných za t'ýmto účelom.

b) Úcastnĺk tejto Dohody je opráVnený pri uzavreti Dohody zvolii'si spôsob úhrady akontácie (do faktúry alebo kurierovi) bez ohľadu na jej rnýšku.

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

d) Mesačné splátky uhrádza Účastnĺk v lehote splatnosti.

e) Kúpna cena Zariadenia predstavuje rozdiel medzi Plnou cenou Zariadenia a zľavou uvedenými v Tabuľke č. 2 Dohody.
f) Podnik posMot Úcästnĺkovi-Zľavu z Plnej ceny Zariadenia z dôvodu, Že Účastnĺk prebral vo vďahu k Službe podľa TABUĽKY č. 1 záväzokviazanosti. Na

základe uvedeného, nárok Učastnĺka na zľavu v-plnej výške je podmienený dodržanĺm záväzku Viazanosti ako aj nenaptnením niektorej zo skutočnostĺ
uvedených v tejto Dohode, v dôsledku ktoých je Učestník povinný vrátiť Podniku pomernú časť poskytnutqZĺauy.

s) Úcastník je povinný vrátit'Podniku pomernú časť poskytnutej Zľavy v nasledovných prípadoch: (i) Učastnĺk naplní niektoný z dôvodov kvalifikovaných v
tejto Dohode ako porušenie záväzku viazanosti vo vzťahu k Službe podľa Tabuľky č. 'ĺ počas trvania doby viazanosti vymedzenej v Tabuľke č. 1 (vrátane
jej predlženia v súlade s touto Dohodou); pomerná časť Zľavy sa uľčí ku dňu naplnenia nieKorého z dôvodov kvalifikovaných v tejto Dohode ako
porušenie záväzku viazanosti Vo vďahu k Službe podľa Tabul'ky č. 1; (ii) Zmluva zanikne v casti zmluw 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 ániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe.

h) Výška pomernej časti zľavy, ktorú je Účastník povinný vrátiť Podniku, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v tejto Dohode, sa určĺ na základe
nasledovného vzorca: Pomerná časť Zľavy = (Zľavalcelkovrý počet dní doby viazanosti)*počet dní zostáVajúcich do konca doby viazanosti od naplnenia
niektorej z okolností uvedených v tejto časti Dohody, v dôsledku ktoých je Účastník povinný vrátiť Podniku fomernú časť poskytňutej Zľavy.
Účastnír je povinný vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy v lehote určenej v ťarchopise, ktoý pre tento účel vystaví Podnik.
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6)

i) Pre účely tejto časti Dohody (,,PREDAJ ZAR|ADEN|A") doba viazanosti podľa Tabuľky č. 1 v znenĺ platnom pri uzavretĺ tejto Dohody sa uplatňuje počas' celeho 1éj plýnutia bez ohľaäu na prĺpadne neskoršie zmeny tejto Dohody v časti doby viazanosti, to znamená, že prĺpadné predEenie alebo dohodnutie
novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služieb pre SlM kartu s telefónnym číslom uvedenú V tabul'ke s označenĺm ',slM KARTA A
ZAR|ADEN|E' nemá dopad na trvanie obdobia (doba viazanosti stanovenej v Tabuľke č' 1 Dohody v znenĺ platnom pri jej uzavretí), počas Korého od
uzavretia tejto Dohody je Účastník povinný plniť si svoje povinnosti VyplýVajúce mu zo záväzku viazanosti na to, aby nestratil nárok na poskytnutie zľaw.

j) Podnik je oprávnený poädovať od Účastnĺka predčasne splatenie celej zwšnej casti Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo (jednorazové zosplatnenie) a v' 
lehote určenej a Podnikom oznámenej Úč€stnikovi (strata výhody splátok), ak sa Účastnĺk omešká s úhradou čo i len jednej splátky dlhšie ako tri mesiace.
Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazové zosplatnenie najneskôr 1 5 kalendárnych dni vopred.

k) Účastnir;e oprávnený požiadať Podnik o vyúčtovanie zostávajúcich splátok Kúpnej ceny zariadenia jednorazovo. Doručením žiadosri Úč€sinĺka Úóastnĺk
stráca právo uhrádzať Kúpnu cenu Zariadenia v splátkach, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorazová úhrada zostávajúcej časti splátok
Zariadenia nemá vplyv na povinnosť Ucastnĺk vrátiť Podniku pomernú časť Zľavy, ak sú splnené podmienky podľa Dohody.

NÁVRH NA UZAVRET|E RozHoDcoVsKEJ ZMLUVY: Podnik neodvolateľne navrhuje Úťxstnikovi, Koý nie je spotrebiteľom, uzavretie rozhodcovskej zmluvy
Vo forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znení (ďalej 'Rz'): ,,Podnik a Účastnĺk sa dohodli, že všetky spory, ktore vznikli alebo vzniknú v súVislosti s
Platobnými sluŽbami Podniku, budú rozhodovane pred stálym rozhodcovshým súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej,,RS')jedným rozhodcom, a to podľa
Štatútu ä Rokovecieho poriadku RS. Rozhodnutie RS budé pre Podnik a Účastnĺka záväzné' Učastník má právo odstúpiť od tejto Rz, a to pĺsomne do 30 dnĺ
odo dňa iej uzatvorenia. Účastník berie na vedomie, že nie je povinný prijať predložený náVrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme, spory medzi
Účastníkom a Podnikom vyplývajúce z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešiť všeobecné súdy podľa osobitných právnych predpisov. Pruatĺm
návrhu na uzavretie Rz nie je dotknuté právo Učastnika alebo Podniku predložiť spor ttýkajúci sa Platobných sluŽieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému
súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Účastnik uŽ podal žalobu na Rs, pretože po začatĺ rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a
rozhodovať na Všeobecnom súde.

Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky neprijĺma.

PREoHoDNE USTANoVENIE: Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku. sa v plnom rozsahu rušĺ platnosť a účinnosť
doteraz p|atného dodatku k zmluve v časti Zmluvy o Službe uzavrelého medzi stranami, a ároveň zaniká právo Učastnika na akékofuek doteraz poskýované
zľavy z cien služieb spojené s prevzatím skoršieho záVäzku viazanosti vo vá'ahu k SlM karte špecifikovanej v tabuľke s náalom "SlM karta a zariadenie'' tohto
Dodatku okrem platnosti a účinnosti Zmluvy v skoršom znení v časti upravujúcej predaj zariadenia vrátane poskytnutej zľavy a povinnosti doplatiť kúpnu cenu
zariadenia poskytnutého Úcastnĺkovi na základe zmluvy V skoršom znení a vrátiť pomernú časť zľavy z. ceny takéhoto zariadenia V súlade so Zmluvou v
skoršom znení, Ĺtoré zostávajú zachované v plnom rozsáhu, ak na základe Zmluvy v skoršom znení bolo Účastníkovi predané zariadenie. Pokiaľ sa Podnik a
Účastnik nedohodnú inak, po uplynutĺ doby viazanosti, na ktorú bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú
poskytovať Účastníkovi SluŽby v súlade s dojednaním uvedeným v tomto Dodatku alebo v zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa aktuálneho
Cenníka.

PLATNoSŤ, ÚČlľĺľĺosŤ 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
(zm|uva o predaji Zariadenia). Ak má zmluvná strana. právo odstúpiť od Zmluvy v oboch jej častiach, je oprávnená odstúpiť.od Zmluvy aj len v niektorej z jej
časti. Ak dójde k'ániku Zmluvy o predaji Zariadenia, Účastnĺk je povinný vrátiť Podniku Zariadenie a Podnik je povinný vrátiť Úč€stníkovi uhradenú česť Kúpnej
ceny. Podstatná zmena a s ňou súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán sa vďahujú len na Zmluvu o Službe. zmluva o SluŽbe sa uzatvára na dobu
neurčitú. Zmluvu o predaji zariadenia nie je moŽne vypovedať. Doba viazanosti uvedená v Tabuľke č. 1 tohto Dodatku sa v prĺpade prerušenia poskytovania
Služieb Podniku na áŕlade žiadosti Úcastníxa alä'bo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť ÚčEstnĺkovi poskýovanie SluŽieb
vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, počas Korého Podnik neúčtuje Učastnĺkovi pravidelné poplatky za sluŽby,,
automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania SluŽieb Podniku (počĺtané v dňoch)' kedy doba viazanosti neplynie.
zmluvu je možné meniť niektoným zo spôsobov uvedených V zmluve, Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. Zmena programu Služieb uvedeného v
Tabuľke č. 'l Dodatku je možná lén so súhlasom Podniku. Podnik a Účastnĺk sa dohodli na určenĺ dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto
dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

SPRAoUVAN|E osoBNÝcH Úonĺov: Podnik sa zauäzuje spracúvať osobné úda|e výlučne na účely, na ktoré boli zĺskane. V pripade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na túto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informáciĺ o pouŽívani osobných údajov možno nájsť na
www.telekom. sUosobne-udaje.

V Bratislave, dňa 10'12.2019 5(a oheu<
,..1e./..9........
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