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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky:
Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačiva:

1 -7971 94576997
't 016725600
1 01 6725603

405

uzavretá podla zákona č. 35'1/201'l Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

a s 588 a nasl' zákona č. 4ol1964 Zb' občiansky zákonníka' ak je Účastnĺkom spotrebitet' alebo s 409 a nasl. zákona č. 513/'ĺ991 Zb' obchodný zákonník, ak
Účastníkom nie je spotrebiteľ

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

PODNIK

(d'alej len "PODNIK") a

PRÁVNIGKÁ ososeFYzlcK^ osoBA - PoDNIKATEĽ

(d'alej len''Účastn ík'')

ŠrnruľÁnNY oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTUPcA / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRESAT - adresa zasielania Iistín

SIM KARTA A ZARIADENIE

Slovak Telekom, a.s. Bajka!ská 28,8'l7 62 Bratislava, zapísaný: obchodný register okresného súdu Bľatislava l, oddiel
Sa. vložka číslo 208í/8. lCo: 35 763 469, DlC:2020273893. lc pre DPH: sK2020273893

Kód predaicu: Retail Shoo Ren 5250472 Kód tlačiva; 405
ZastúpenÝ: !lenčĺková. Mária

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
obec Malý Slavkov, Gerlachovská 36/52'Malý Slavkov' 06001 KeŽmarok '|

Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
Kontaktný e-mail: starosta@obecmalvslavkov,sk Kontaktné tel'č. 09í 1 54031 7

tco: 3't 984673 lC pre DPH

Titu l/M en o/Priezvisko Ladislav Oravec
Ulica Súpisné číslo orientačné číslo
Obec: PSC
Telefón 09ĺ í 5403't 7 C.OP / Pasu ldentitv card - ER30í207

,t-vl I l! I

Titu l/Meno/Priezvisko obec Malý Slavkov
Adresa zasielania Gerlachovská 36/52'Malý Slavkov, 0600'ĺ KeŽmarok 1

Spôsob fakturácie Papierová faktúra zasielaná poštou
ZÚčtovacie obdobie: Mesačne od íS.dňa v mesiaci do'l4. dňa v mesiaci

Mobilný Hlas SlM kaŕa č. 8942102380001 6161 90 Mobilný Hlas Tel. č. 091 0925839
lMEl Samsunq UE50AU71 72UXXH

TABUĽKA č.1 Mesačné
AKclA: T - mobilná sluŽba Aktivácia
Kontaktná osoba: Ladislav oravec Telefón: 0911540317
Adresa doručenia: Gerlachovská 36/52' 06001 MalÝ Slavkov
SluŽba: ľlobilný Hlas DOBA vlAzANosTl: 24 mesiacov
Proqram sluŽbv: Biznis Premium 35 Aktivácia
VoLTE
Rozhodcovská doloŽka: Nie
Zvereinenie v telef. zozname: Žiadam o nezvereinenie
Kontrola dát v roaminqu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60'00
Univerzálna odkazová schránka
Administratívny popIatok - mobilnÝ hlas Aktivácĺa

Generátor kupónu zl'ava na prĺslušenstvo Aktivácia

Názov Platnosť cenv Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo Štandardných
poplatkov za SluŽbv

120,00 EUR

Kód objednáVky: 1 -7 97 1 9457 6997
v0.1 6.01 6-2021 I 1 22-17:04.26
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Názov Platnosť Cena s DPH
Biznis Premium 35 po 35,00 EUR mesačne
Základ pre doúčtovanie ceny -
počiatočná suma, ktorá bude klesať

120,00 EUR

TABUĽKA č.2 kalendár zariadenia

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktoným sa Zmluva o poskytovanĺ Verejných služieb uzatvorená vo vlahu k teleÍónnemu óíslu uvedenému V taburke s
názvom "slM KARTA a KoNcoVE ZAR|ADENlE" (ďalej len ,,Dodatok") mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným V tomto Dodatku. ostatné ustanovenia
zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú V platnosti bez zmeny.

Ak Účastnĺk na základe Zmluvy v znenĺ pred uzavretím tohto Dodatku (ďalej len "Zmluva V skoršom znení") nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnosť Učastníka V súlade so zmluvou V skoršom znenĺ doplatiť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celei
uýške uhradená, (ii) povinnosť vrátiť Podnĺku pomernú časť Zľavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podľa Zmluvy v skoršom znení.

1) PREDMET DODATKU:

a) Záväzok Podniku vykonať zmenu pôvodného programu Služby poslqtovaného na telefónnom čĺsle uvedenom v tabuľke'slM KARTA A ZARIADENIE",
resp. na inom telefónnom čísle, ktoré ho bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len ''telefónne číslo"), aktivovanom na SlM karte alebo eslM profile
poskytnutlých na základe zmluw na program S|užby uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, a to k pryému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po
úóinnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak'

b) záVäzok Účastnika (i) riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie sluŽieb Podniku' uvedenú pre prĺslušný program Služieb zvolený podľa
tabuľky č. 1 Učastnĺkom, v Cennĺku pre pos$ovanie služieb Podniku (ďalej len 'Cenníľ) platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ĺi) dodžiavať svoje
povinnosti v súlade s t'ýmto Dodatkom' Zmluvou' Cennĺkom, osobitnými podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len "osobitnépodmienky"), ak boli pre zvolený program SluŽieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poslqtovanie verejných služieb (ďalej len 'Všeobecnépodmienky"), s ktoými sa mal Účastník možnosť oboznámiť pred podpisom tohto Dodalku na intemetovej stránke Podniku www.telákom.sk alebo na
predajných miestach Podniku.

c) Záväzok Podniku odovzdať Účastnĺkovi zariadenie podľa Dohody a poskytnúť mu zÍavu a záväzok Účastníka zaŕadenie prewiať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podla Dohody spôsobom a za podmienok dohodnuých v Dohode a spĺňať podmienky pre poskytnutie zÍauy. Zanadenie môže byť v teito Dohode
alebo v dokumentoch súVisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové- zariadenie alebo iným označením zodpovedajúcim povahe zariadenia.
Prevzatie zariadenia Účastnĺkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdžujú Podnik a Účlastník podpisom te.ito Dohody, ak nie je pre kónkretne 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 prerzatiu zariadenia na predajni, Účastnĺk uhrádza akontáciu pri prevzatí zariadenia alebo ak má byť
zariadenie doručené, Účastnĺl uhrádza akon!áciu kuriérovi pri odovzdaní, aĺ< ie rn1šxa akontácie za zanadenie viac aŔo 12 € alebo na základe vystavenej
faktúry ak je v/ška akontácie najviac 12 €, ak nie ie V tejto Dohode pĺe konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle
ustanovení tejlo Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručĺť, doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 aŽ 19:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom prĺpade inak.

d) Záväzok Podniku odovzdať Účastníkovi zariadenie podra Dodatku a poskýnúť mu zľavu a záväzok Účastníka zariadenie prevziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podľa Dodatku spôsobom a za podmienok dohodnuých v Dodatku a splňať podmienky pre poskytnutie zÍavy. Zaiadenie môže byť v tejto Dohode
alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zaňadenie alebo iným označenĺm zodpovedaiúcim povahe zaňadenia.
Prevzatje zariadenia Účastníkom a uhradenie kúpnei ceny potvrdiuiú Podnik a Účastnĺkom podpisom tejto Dohody, ak nie je pre kon'krétne zariadenie V
tejto Dohode v dokumentoch súVisiacĺch s touto Dohodou uvedený iný moment odo\zdania zaĺiadenia alebo uhradenia kúpnej ceny zariadenia prípadne
jej óasti' 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 prĺpade inak.

e) Záväzok účastníka zaplatiť Podniku administÍatíVny poplatok V súlade s cennĺkom za Wkonanie administratĺvnych alebo technichých zmien v systémoch
Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku (dalej len 'Administratĺvny 

poplatol(), a to vo ýške 5,00 € s DPH, pričom Administratívny poptatok bude
Účastnĺkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za SluŽby vystavenej Podnikom a doručenej Účastnikovi po podpise toňto Dodatku; ak je piedmetom tohto
Dodatku prevzatie záväzku viazanosti na vyuŽĺvanie niektorého z programov SluŽieb T paušál alebo T Biznis, Administratívny poplatok za zmeny
Vykonané V sÚVislosli s dotknuým programom SluŽieb T paušál alebo T Biznisje 0,00 €. V prĺpade' ak si Učastnĺk aktivuje týmto Dodatkom Elektronickú
íaktÚru' alebo ju už využíva azároveň nedostáVa Papierovú Íaktúru ani Papiero\^ý odpĺs faktúry, bude Administratívny poplatok pri uzavretĺ tohto Dodatku
znížený na sumu 0,00 € s DPH.

2\ ZÚČToVAClE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuÍke s názvom ''Adresát _ adresa zasielania pĺsomných listín''. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učastníkovi najmenej |eden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie.je |ednomesačná.

3) z^v'A,zoK VlMANoSTl: Účastník sa zaväzuje' že po dobu Viazanosti, ktorej dĺžka je špecifikovaná V tabuľke č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tejto Zmtuvy,
vrátane jej predlženia, ak dô.ide k jej predlženiu v súlade s ustanoveniami Zmluvy (v tejto zmluve v skrátenej forme aj ,,doba viazanosti.), (i) bude využĺvať
služby Podniku poskytované na zák|ade te'|to Dohody na telefónnom čisle , teda nevykoná Žiadny úkon, ktoný by viedol k ukonóeniu využĺvania Služby Podniku
pred uplynutĺm doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len ,,záväzok Viazanosti'). Porušením záVäzku viazanosti
preto je:

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

Kód obiednávky: 1_797194576997
V0'í 6.0'l 6-202'l í 1 22-17 :04''26
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Citlive

Zariadenie Samsung
UEsOAU7172UXXH

Plná cena Zariadenia (Cena
Zariadenia pred zoh l'ad nen ím
Zl'avy)

569'00 €

Variabilný symbol 6215974860 Zl'ava 152'00 €

l dentifi kátor Zariaden ia Kúpna cena (Plná cenazariadenia
po zohl'adneníZl'avy)

417,0o €

SpÔsob Úhrady splátky Akontácia 9 € jednorazovo

Počet mesačných splátok 24 Výška mesačných splátok 17€



b) ukončenie vyuŽívania Služieb Podniku pred uplynutĺm doby Viazanosti v dôsledku prenosu teleÍónneho óísla uvedeného V tejto Zmluve k inému
podniku poskytuiúcemu služby elektronických komunikáciĺ pred uplynutĺm doby Viazanosti;

(ďalej len ''porušenie záväzku Viazanosti").

4\ DoÚČToVANlE CENY: V dôsledku porušenia záväzku novej viazanosti Účastnĺkom, vznikne Podniku voči Účastnĺkovi nouj nárok na doúčtovanie ceny.
Doúčtovanie ceny, predstavuje paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záväzku Viazanosti Účastnĺkom. Paušalizovaná náhrada škod'y
podľa predchádzajúcej vety pozostáva z celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za SluŽby (vrátane doplnkoých služieb) podľa Cennĺka a (ii) ak je
predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia za akciovú cenu uvedenú v Tabuľke é.1,zo zlaw z neakciovej ceny zariadenia, ktoĺá predstavuje rozdiel medzi
neakciovou maloobchodnou cenou zariadenia podľa Tabuľky č. 1 a akciovo! kúpnou cenou poslrytnutej Úč?stníkovi podmienene na základe lejto Dohody ako
beneÍitu za prevzatie záVäzku Viazanostĺ. Celková suma zľavy. poskytnutej Učastnĺkovi za prevzalie záväzku Viazanosti na základe tohto Dodatku, .ie uvedená v
tabuľke č. 1 (ďalej len "Základ pľe doúčtovanie ceny")i ak .ie predmetom te'ito Dohody aj predaj zariadenia špecifikovaného v Tabuľke ó. 2 na základe osobitných
podmienok upravených V samostatnej časti teito Dohody s označenĺm ',PREDAJ ZARIADENIA", v Základe pre doúčtovanie ceny nie je zohľadnená podmienene
poskytnutá zlava 2 ceny takéhoto zariadenia a jej vrátenie je upravené v samostatne.| časti tejto Dohody s označením ,,PREDAJ ZAR|ADENlA". Fakturovaná
suma pre doúčtovanie ceny bude vypočĺtaná ku dňu porušenia záVäzku viazanosti podľa nižšie uvedeného vzorca, ktoni vyjadruje denné klesanie Základu pĺe
doúčtovanie ceny počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia záVäzku Viazanosli podľa tejto zmluvy:
Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny = (základ pre doúčtovanie ceny/celkoý počet dnĺ doby Viazanosti) x poóet dnĺ zostáva'iúcich do konca doby Viazanosti
Doúčtovanie ceny je splatné V lehote uvedenej na faktúre, ktorou ie Účastnĺkovi toto doúčtovanie Íakturované. Doúčtovanĺm ceny zaniká záväzok Viazanosti.
Doúčtovaním ceny nie je dotknuý nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej ýšku doúčtovanej ceny.

5) PREDAJ ZARTADENTA:

a) Predmetom predaja na základe tejto časti Dohody je Zaĺiadenie označené v Tabuľke č. 2 a rovnaké označenie predávaného zariadenia je zároveň
uvedené aj v tabuľke s názvom ,,slM KARTA A ZAR|ADEN|E'': ak je V tabuÍke s názvom 'slM KARTA A ZAR|ADEN|E" uvedené aj iné Zariadenie ako v
Tabuľke č'' 2, na predaj takéhoto iného Zariadenia sa táto časť Dohody nevzťahuje. Ak v Tabu]ke č. 2 nie je uvedený identifikátor zariadenia, Podnik
poskytne Učastníkovi Zaĺiadenie zvoleného mode|u; pre takéto Zariadenie je identifikátoÍ uvedený na preberacom protokole alebo priamo na obale
zariadenia alebo na samotnom Zanadenĺ. Kúpna cena Zariadenia je rozdelená na akontácĺu a 24 mesačných splátok vo rnýške podľa Tabuľky č. 2. Podnik
pri uzavretí zmluvy Vystaví Učastníkovi faktúru na celú Kúpnu cenu zariadenia. Variabilný symbol v Taburke č. 2 je zhodný s variabilným symbolom
uvedeným na faKúre na celú Kúpnu cenu zariadenia. Podnik v dokumentoch súVisiacich so zariadením môže uvádzať za účelom jeho označenia
Variabilný symbol podľa Taburky č. 2. splatnosť jednotlivých mesačných splátok sa riadi splatnosťou platby za služby a je uvedená v jednoťiých
faktúrach za sluŽby vystavovaných Podnikom za zúčtovacie obdobia vymedzené v taburke s názvom "ADREsÁT - adresa zasĺeĺania písomnýôh listín" a v
prípade zániku Zmluvy v časti Zmluvy o SluŽbe vo faktúrach vydaných za ýmto účelom.

b) Účastnĺk tejto Dohody ie oprávnený pri uzavretí Dohody zvotiť si spôsob úhrady akontácie (do faktúry alebo kuriérovi) bez ohľadu na jej rnýšku.

c) Mesaóné splátky uhrádza Účastník v lehote splatnosti.

d) Kúpna cena zariadenia predstavuje rozdiel medzi Plnou cenou zaÍiadenia a Zľavou uvedenými V Tabuľke č. 2 Dohody.

e) Podnik poskytol Účastnikovi.Zlavu z Plne.j ceny Zariadenia z dôvodu, že Účastnĺk prebral vo vzťahu k Službe podľa TABUĽKY č ' 1 záväzokviazanosti. Na
základe uvedeného, nárok Učastnĺka na Zlavu v.plnej rnýške je podmienený dodÉanĺm záväzku viazanosti ako ai nenaplnením nieKorej zo skutočnostĺ
uvedených V tejto Dohode, v dôsledku ktoých je Učastník povinný vrátiť Podniku pomemú časť posýtnute| Zlavy.

D Účastník je povinný VÍátiť Podniku pomernú časť poskytnutei ZľaW v nasledovných prípadoch: (i) Účastnĺk naplnĺ niektoný z dôvodov kvaliÍikovaných v
tejto Dohode ako porušenie záVäzku viazanosti vo vzťahu k službe podÍa Taburky č. 1 počas trvania doby viazanosti vymedzenej v Tabuľke č. 1 (Vrátane
jej predlženia v súlade s touto Dohodou); pomerná časť Zľavy sa určĺ ku dňu naplnenia niektorého z dôvodov kvalifikovaných v tejto Dohode ako
porušenie záväzku viazanosti vo ratahu k Službe podľa Tabuľky č. 1; (ii) zmluva zanikne v časti Zmluvy o Službe počas tÍvania doby viazanosti bez
súčasného zániku zmluW V častĺ zmluvy o predaji zariadenia, ak povinnosť vrátiť pomernú časť zÍaw nevznikla V dôsledku porušenia záväzku viazanosti;
pomemá časť Zľavy sa vypočíta ku dňu zániku Zmluvy v časti Zmluvy o Službe.

s) Výška pomemej časti zľavy, Koru ie Účastník povinný vrátiť Podniku, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených V tejto Dohode, sa určĺ na základe
nasledovného vzorca: Pomerná časť Zľavy = (ZÍavalcelkorný počet dní doby viazanosti)*počet dní zoslávaiúcich do konca doby Viazanosti od naplnenia
niektorej z okolnostĺ uvedených v tejto časti Dohody, v dôsledku Koých je Úóastník povinný vrátiť Podniku pomemú časť poskytnutej Zľavy.
Účastník le povinný vrátiť Podniku pomemú časť zľavy V lehote určene'i v ťarchopise, ktori7 pre tento účel Wstevĺ Podnik.

h) Pre účely tejto časti Dohody ('PREDAJ ZARIADENIA) doba Viazanosti podľa Taburky č. 1 v znení platnom pri uzavretí tejto Dohody sa uplatňuje počas
celého jej plynutia bez ohľadu na prípadné neskoÍšie zmeny tejto Dohody v časti doby viazanosti, to znamená, že prípadné predĺženie alebo dohodnutie
nove'| doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služieb poskytovaných na základe tejto Dohody na telefónnom čísle nemá dopad na trvanie
obdobia (doba viazanosti stanovenej v Tabulke č. 1 Dohody v znení platnom pri jej uzavretĺ)' počas ktorého od uzavretia te'ito Dohody je Účastník povinný
plniť si svoje povinnosti Vyplývaiúce mu zo záväzku Viazanosti na to, aby nestratil nárok na poskytnutie zraw.

i) Podnik ie oprávnený požadovať od Účastníka predčasné splatenie celej zvyšnej časti Kúpnej ceny zariadenia 'iednorazovo (iednorazové zosplatnenie) a v
lehote určene! a Podnikom oznámenej Účastníkovi (strata výhody splátok), ak sa Úč€stnĺk omešká s úhradou čo i len jednejlplátky dlhšie ako tri mesiace.
Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenie práva na jednorazové zosplatnenie najneskôr 1 5 kalendámych dnĺ vopred.

j) Účastník je oprávnený požiadať Podnik o vyúčtovanie zostávajúcich splátok Kúpnei ceny Zariadenia jednorazovo. Doručením žiadostj Účastníka Úč.astník
stráca právo uhrádzať Kúpnu cenu Zariadenia v splátkach, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Jednorazová úhrada zostávajúcej časti splátok
zariadenia nemá vplyv na povinnosť Učastnik Vrátiť Podniku pomemú častZÍavy, ak sú splnené podmienky podľa Dohody.

6) PRECHODNE USTANOVEN|E: Tento Dodatok tvorĺ neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť
doteraz plalného dodatku k Zmluve uzavretého medzi stÍanami, a zároueň zaniká právo Účastnĺka na akékorvek doteraz poskytované zÍavy spoiené s prevzatím
skoršieho záväzku viazanosti vo \rzťahu k SluŽbám poskytovaným na teleÍónnom čÍsle aktivovanom na SlM karte resp. eslM prďle okrem platnosti a účinnosti
Zmluvy v skoršom znení v časti upravujúcej predaj zariadenia Vrátane poskytnutej zľavy a povinnosti doplatiť kúpnu cenu zaĺĺadenia poskytnuteho Úóastníkovi
na základe Zmluvy V skoršom znení a vrátiť pomemú časť zľavy z ceny takéhoto zariadenia v súlade so zmluvou v skoršom znení, ktoré zostávajú zachované v
plnom rozsahu, ak na základe zmluw V skoršom znenĺ bolo Učastnĺkovi predané zariadenie. Pokiaľ sa Podnik a Účastník nedohodnú inak, po uplynutí doby
Viazanosti, na ktoru bol tento Dodatok dolednaný, bude Podnik na základe Zmluw uzatvorenei na dobu neurčitú poskytovať Úóastnĺkovi služby V súlade s
dojednaním uvedeným v tomto Dodatku alebo V Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa aktuálneho Cenníka.

7') PLATNoSŤ, ÚČltĺlĺosŤ DoDATKU A MoŽNosŤ ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými
slranami. Doba Viazanosti uvedená v Tabulke č.1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia poskytovania sluŽieb Podniku na základe žiadosti Účastnĺka alebo na
základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi poskytovanie Služieb vypl'ývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných
podmienok, automatĺcky predlŽi 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 tohto Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastník sa dohodli na určení dôvodov podstatnej zmeny zmluvných
podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravujúcej zmenu zmluVy.

8) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚonJov: Podnik sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne na účely, na Koré boli zĺskane. V prĺpade zmeny účelu
spracovania osobných úda.iov si na túto zmenu VyŽiada osobitný súhlas' Viac informácií o používaní osobných úda.jov moŽno nájsť na
www.telekom.slďosobne'udaje.

9) Podnik ponúkol Účastníkovi moŽnosť pri podpise a uzavreti tohto Dodatku VyuŽiť technické zariadenie V Predajnom mieste Podniku.
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(i) Ak Účastnĺk túto možnosť VyuŽil, je tento Dodatok uzavrebi v pĺsomnej Íorme a podpĺsaný digitalizovaným podpisom Podniku a Účastnika prostrednĺctvom
daného technického zariadenia. Účastnĺk Vyhlasuje, že bol pred uzavretĺm Dodatku Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom,
že digitalizovaný podpis Účastnĺka je jeho úastnoručným podpisom preneseným na Dodatot prostrednĺctvom technického zariadenia ako jedinečný technický
záznam vytvorený len pre Účely tohto Dodatku a tvoriaci jeho trualú neoddeliteľnú súčasť. Učastnĺk sÚhlasĺ so spracúvaním záznamu svojho digitalizovaného
podpisu jeho priradením k podpísanému dokumentu na úóel uzavretia a plnenia Dodatku. Tento záznam o digitalizovanom podpise Učastníka nebude využiý na
Žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojenĺ s iným dokumentom. Uzavretím Dodatku takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť Dodatku, ani jeho
pĺsomná forma a takto podpísaný Dodatok má silu originálu.

Ak Účrastnĺk využil moŽnosť poslania rovnopisu tohto Dodatku do e_mailu určeného Účastníkom' Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dodatku pri jeho
podpise Vo forme trvalého nosiča na e_mail určený Účastníkom a uvedený ako kontaktný e_mail v časti identifikácie Účastnĺta tohto Dodatku. Dodatok bude ako
príloha e-mailu chránený heslom pred jeho otvorenĺm neoprávnenými osobami, ktoré Podnik doručĺ Účastníkovi formou SMS na mobilné telefónne číslo určené
Účastníkom a uvedené ako kontaKné mobilné čĺslo v časti identifikácie Účastnika tohto Dodatku. Ak Účastník požiadal pred podpisom tohto Dodatku o
odovzdanie jedného rovnopisu tohto Dodatku V lislinnej forme, je mu popri rovnopise zaslaním do e-mailu odovzdaný a'j rovnopis v listinnei forme. lnak Podnik
odovzdá Učastnĺkovi iba jeden rovnopis Dodatku v listinnej forme.

(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyuŽil, je tento Dodatok uzavrehj'v písomnej forme a podpísaný vlastnoručnými podpismi Podniku a Účastníka zachytenými na
Dodatku priamo, bez použitia technického zariadenia, pričom Učastníkovi ie 20 strany Podniku odovzdaný jeden rovnopis tohto Dodatku v listinnej Íoĺme.

02-12-2021

,k-l

Slovak Telekom, a.s' v zastúpení
llenčíková, Mária

Firma / meno priezvisko zákazníka
obec Malý Slavkov
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