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,ODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,
uzavrelý podl'a zákona č.351t2011Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (d'alej len "Dodatok")

t.č. 091 1 342204, slM karta č. 8942'102480003637648

PODNlK:
' obchodné menol

Sídlo:
, žapišalý, 

_

i ]"9.
:

i Zastúpený:

(d'alej len ,,Podnik") a

UcAsTNiK - PRAVNlcKA osoBA / FYzlcKA osoBA PoDNlKATEE:

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičóva 10, aZs te Braiislava
v obchodnom rdgistri vedeňom p_ri Okresnom súde Bratislavá 1, oddiel Ša, vložká číslo 208'1/B

35 763 469 i Bi 
': 

2o2o2738g3 lČ pre DPH: SK 2020273893

lngram Micro Slovakia, s,r,o, so vAA
sídlom Logistický areál WestPoint piŽiuj.u,
D2. Lozorno, lCO: 35 879 '

--]
I

i

Kód tlačiva: 1 192

Sídlo i miesto podnikania: :

Materská škola

Chmelinec 1411, O20 0í Púchov

lCO:
!|-
l
i._
t
l
!.-

Register, číslo zápisu podnikatel'a: 
:

i]c pl" Dl|:i 36129682

Zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia zástupcu)

L_o*t*:g:!.|"." t"r,,i,v (t::*"r. 3:|q9llaP§9Tť9h!í|!]__ --__ _ ]

ršúhiášim s pošŘytovaniřEF*podĚ-\išěo5rCňýólr póUmienok a Cenníka a zároveň a súhlasím s poskytovaním EF prostredníctvom internetu
sprístupnením na lnternetovej stránke Podniku; 

-beriem 
na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú

a'dresu, a že v prípade posŘytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. Zároveň beriem na vedomie
a súhlasím s týni, Že potiiat' mi nebude Podnikom poskytovaný odpis faktúry v papierovej forme, bude mi súčasne s aktiváciou EF umoŽnená
aktivácia a Óosrytoúanie mesačnej služby Podrobný výpis v elektronickej forme bezodplatne, a to až do deaktivácie tejto sluŽby.
podnik a úeaitniť uzatváraiú tento Ďodatok, rtorým sa ZmJuva o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k t.č/SlM karte s ěíslomPodnik a Účastník uzatvárajú tento , rtorým sa ZmJuva o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k t.č/SlM karte s ěíslom
uvedením v záhlaví tohto DÓdatku mení a upravuje v rozsahu a spósobom uvedeným v tomto Dodatku (d'alej len ,,Zmluva"). Ostatné ustanovenia
Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

1, Predmetom tohto Dodatku je:
a) (i) -B aktivácia programu §lužieb; (ii) -! zmena póvodného programu Služieb GsM MT Profesional PlusGlassic na program SluŽieb:

tr Happy XS NAJ ! Happy XL volania NAJ tr Happy Profi
tr Happy XL DataB Happy S NAJ tr Happy XL NAJ

tr Happy M NAJ tr Happy XXL NAJ n
tr Happy L NAJ D Happy XS Mini NAJ

a to vo vzťairil-k SlM karte uvedenej Ý záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SlM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len "SlM karta") s
tým, že účastník -je tr -nie je 8 povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SlM karty vo výške € s DPH;
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* správnu možnosť označte krížikom
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Do: najbližšieho . kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)Od: kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane)

tr Elektronická forma faktúry (d'alej len "EF") i Poskytovanie EF na internetovej stránke Podniku i nÁno- tr Nie

E-mail pre zasielanie EF: Číslo pre SMS notifikácie o vyhotovení EF:

tr odpis faktúry v papierovej forme (poštou na adresu zasielania písomných listín) spoplatnený v zmysle Cenníka.



c)

l I

A| .závázok.Podniku zabezpečit'Učastníkovi p_redaj mobilného telefónu (d'alej len "MT")
'Typ MT: Huawei Y6 2018 54

zá árciovil rúpnú CÓnú ts €. Úeásinir berie na vedomie, že rozdiel medzi neakciovou maloobchodnou cenou MT podl'a Cenníka neakciových
telefónov aktuálneho v deň uzavretia tohto Dodatku vo výške 159 € a akciovou kúpnou cenou MT podl'a tohto Dodatku predstavuje zl'avu vo

výške ,l40 € poskytnutú podnikom Účastníkovi (d'alej len ,,zl'ava z ceny MT") zdóvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tohto Dodatku.
Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špeciíikovaného MT;

závázok účastnika riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podl'a zvoleného programu SluŽleb a.dodrŽiavať
svoje povinnosti v súlade so Zmluvóu, týmto Dodatkom, Všeobecnými podmienkami pre po.skytovanie verejný_ch služieb (d'alej len ,,VŠeobecné
podmi'enky"), Cenníkom pre poskytovaňie služieb Podniku (d'alej len,,Cenník") azávázok Učastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok
vsúlade ŠÓ'ennírom za'vykbnanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch Podniku vsúvislosti s uzavretím tohto Dodatku
k Zmluve, a to vo výške glsa e s DPH (d'alej len-,,Administratívny poplatok"), pričom Administratívny po]claiok bude UČastníkovi vťČtovaný
v prvej faktúre za Šlužby vystavenej PÓOnit-om a doručenej Učastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa UČastník s Podnikom
néoor,bone inak; Učastník níe je povihný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou,novej Sl\l
kaňy, kedy sa účtuje príslušnýákiivaený poplator, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektoný z mesačných programov, kedy.sa.úětuje poplatok
za liecnóa v sú|a?e s cenňikom. uéaŠtňit< pooňiióm tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznámený. Podnikom, že aktuálne informácie
o ptátnycn 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.

-áno D *nie 51 závázok Podniku poskytovať Učastníkovi, ktoný si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval na SlM karte niektoný z programov
Služieb Happy NAJ (d'alej len,,ri"ppý") vspojení s prevzatím závázku viazanosti uvede_nej v_tab9l'\9_č 1 tohto Dodatku_(d'alej len,,doba
viazanosti"i'áoo/o zl'aiu zinesaéneňÓ'póplatku-za do§lnkové služby: (i) Neobmedzené SMS/MMS, (ii) 100 minút extra a (iii) Volania najbližším,
(d'alej spolu len ako ,,Doplnkové službý" álebo jednotiivo ,,Doplnková služba") aktivované v súviďosti s týmto D_odatkom pri.jeho uzavretí alebo

ňočaŠ douy jeho účínnosti, ato odo iňa uzaúretia tohto Dodatku alebo aktivácie príslušnej Doplnkovej služby počas doby_účinnosti tohto
bodatku aŽ Óo uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku alebo jej deaktivácie, podl'a toho, ktorá s týchto okolností nastame skór.
Učastník berie ná vedomie ďsúhlasí s tým, že: (i) pokiať vo vzťahu k SlM káňe nie sú ku dňu uzavretia tohto Dodatku aktivované Doplnkové
služby programu Služieb Happy, považŮje sa teňto Dodatok za žiadosť o ich aktiváciu v rozsahu po_dfa tohto Qo,datk9, (ii) p_o uplynutí dobY
posxýtdvaňia zl'avy z mesaČňénd poplaiku podl'a tohto bodu Dodatku bude Podnik vo vzťahu k SlM karte Učastnikovi ďatej poskytovať
bop|nkové služby lrogramu Služieb Háppy za štandardnú cenu podla aktuálneho Cenníka. Nárok na poskytovanie zl'avy z mesaČného poplatku
za poskytovanie'ĎopTnkových služieb'át<tivovaných pri podpise tohto Dodatku zaniká definitivne a bez akejkolVek náhrady v prípade,.,ak
Učástníř požiada pdas aóuy poskytovania pro§rami.r Siužieb Happy aktivovanéh,o_ týmto Dodatkom o jeho zmenu na taký program sluŽby
Happy, pri ktorom nie je podÉ Óennika platnéhoÝ ěase tejto zmeny aktivácia a používanie príslušnej Doplnkovej služby prípustné av dósledku
tejt'o'Žnieny bude Do|tňková služba déaktivovaná alebo-o deaktiváciu programu Služieb Happy.alebo odeaktiváciu.prísluŠnej Doplnkovej
slúžby aktiúovanej pri'uzavretí tohto Dodatku alebo počas dobyjeho účinnoŠti, pričom nárok na zl'avu opátovne nevznikne ani vprípade, ak
Učasiník opátovnó božiada Podnik vo vďahu k SlM karte o aktiVáciu programu Služieb Happy aktivovaného týmto Dodatkom.alebo o aktiváciu
príslušnej 'Doplnkovej služby, Účastník berie na vedomie asúhlasí stým, že obdobie p_oskytovania .zl'avy zmesaěného._poplatku za
|oskytovánie 

'Doplnkóvých siužieb sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskytovaných U_Častníkovi vo
vxaňu t< SlM kárte népredlžuje a uplhie dňom, ktoný by bol posledným dňom tohto obdobia poskytovania zl'avy v prÍpade, ak by
k predmetnému prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania Služieb nedošlo.

*áno E *nie El závázok Podniku poskytovať Uěastníkovi, ktoný si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval na Sllvl karte niektoný z p.rogramov
Služieb Happy NAJ (d'alej len,,ri"ppý") vspojení s prevzatím závázku viazanosti uv9!ry9j y!a!ul'ke__č, 1 tohto Dodatku.(d'alej len,,doba
viazanosti"),'Óoolo zlavu z'mesaéneňÓ-póplatkďza doflnkové služby: (i) Neobmedzené SMS/MMS, (ii) 100 minút extra a (iii) Volania najbližším
(d'alej spolu len ako ,,Doplnkové službý" álebo jednotlivo ,,Doplnková služba") aktivované v súvislosti s týmto D_odatkom pri.jeho u_zavretí alebo

iočaó Óouy jeho úěínnosti, ato odo 
-dňa 

uzaŮretia tohto Dodatku alebo aktivácie príslušnej D_op|nkovej služby počas doby_účinnosti tohto
bodatku aŽ Óo uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku alebo jej deaktivácie, podl'a toho, ktorá s týchto okolností nastane skór.
Učastník berie ná vedomie a súhlasí s tým, že (i) pókial'vo vďahu k SlM kaňe nie sú ku dňu uzavretia tohto Dodatku aktivované Doplnkové
služby programu Služieb Happy, považúje sa tento Dodatok za žiadosť o ich aktiváciu v rozsahu po_dl'a tohto Dodatku, (ii) po uplynutí dobY
post<ýtovaŇa zl'avy z mesaóňéňd poplaiku podla tohto bodu Dodatku bude Podnik vo vďahu k SlM karte Účastníkovi d'alej poskytovať
boptňrove služby lrogramu Služieb'Háppy za štandardnú cenu podla aktuálneho Cenníka. Nárok na poskytovanie zl'avy z_ mesaěného poplatku
za poskytovanie'ĎopTnkov.ých služieb akiivovaných pri podpise tohto Dodatku zaniká definitívne a bez akejkol'vek náhrady v prípade,__ak

úeástnit< požiada pdeas oóuy poskytovania pro§ramir SiužiéO Happy aktivovaného týmto Dodatkom o jeho zmenu na taký program služPv
Happy, pri ktorom hie je podťá cennika platného Ý čase tejto zmeny aktivácia a používanie. príslušnej Doplnkovej.služby prípustné a v dósledku
tejt'o' Žnieny bude Do|lnková služba déaktivovaná alebo o deaktiváciu programu Služieb Happy.alebo o deaktiváciu príslušnej Doplnkovej
slúžby aktiúovanej pri'uzavretí tohto Dodatku alebo počas dobyjeho úěinnosti, pričom nárok na zlavu opátovne nevznikne ani vprípade, ak
úěasíník opátovné |ožiada Podnik vo vzťahu k SlM karte o aktiváciu programu Služieb Happy aktivovaného týmto Dodatkom_alebo o aktiváciu
príslušnej Doplnkovej služby. Účastník berie na vedomie asúhlasí stým, že obdobie p_oskytovania zl'avy zmesaČného._poplatku za
jroskytovánie 'Doplnkóvých 

sÍužieb sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskytovaných Uěastníkovi vo
Vzťaňu k SlM kárte népredlžuje a uplynie dňom, ktoný by bol posledným dňom tohto obdobia poskytovania zl'avy v prípade, ak by
k predmetnému prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania Služieb nedošlo.

*áno tr "nie 8 závázok Podniku poskytnúť Účastníkovi, ktoný si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Happy vo vzťahu
knovej SlM kaňe anovému telefónnemu číslu alebo kSlM kaňe aktelefónnemu_číslu, ktoré bolo prenesené kPodniku od iného podniku
poskytujúceho elektronické komunikačné služby na základe Podnikom akceptovanej Žiadosti o pfenos ěísla v mobilnej sieti k spoloČnosti Slovak
Teleiom, a.s., za podmienky úspešného ukoněenia technického prenesenia telefónneho čísla Učastníka kPodniku,,bonus za aktiváciu ěísla
(d'alej len ,,Bonus"), a to vo forme zl'avy uplatňovanej vo faktúrach za Služby poskytované vo vzťahu k SlM kaňe v celkovej výŠke: (i) Bonus
5o,- €, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 2,50 € počas dvadsiatich zúčtovacích období, a to od prvého celého zúčtovacieho nasledujúceho
po aktivácii programu Služieb Happy XS alebo Happy S v zmysle tohto Dodatku; (ii) Bonus 100,-€, ktoný bude uplatňovaný v sumách po 5,- €
počas dvadsiatich zúětovacích období, a to od prvého celého zúčtovacieho nasledujúceho po aktivácii programu SluŽieb Happy M, Happy L
alebo Happy XL volania vzmysle tohto Dodatku; (iii) Bonus'l50,- €, ktoný bude uplatňovaný v sumách po 7,50 € poČas dvadsiatich
zúčtovacích období, a to od prvého celého zúětovacieho nasledujúceho po aktivácii programu Služieb Happy XL alebo Happy XXL v zmysle
tohto Dodatku. Bonus podl'a predchádzajúcej vety je možné vo vďahu k telefónnemu číslu využiť a uplatniť iba jedenkrát (nie opakovane),
pričom výška bonusu je poěas celého obdobia jeho uplatňovania závislá od úrovne programu Happy, ktoný bol aktivovaný pri uzavretí tohto
Dodatku. Nárok na Bonus (pokial'ešte nebol v plnej výške uplatnený) definitívne zaniká v prípadoch: (i) prerušenia poskytovania SluŽieb alebo
deaktivácie.zvoleného programu Služieb Happy na iné programy Služieb než Happy (ii) uzavretia nového dodatku k Zmluve, ktoným sa tento
Dodatok zruší. tjčastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že ponuku podta tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je moŽné vo vzťahu k SlM
kaňe kombinovať a súčasne využívať s akoukolvek inou akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva nieěo iné.

d)

* správnu možnosť označte krížikom

slovak Telekom - citlivé

Efi
FV, sV, SK r-Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_2O16/A

Strana 2 z 5



k)
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program Služieb Happy označený v tomto Dodatku doplňujúcou informáciou vo formáte ,,NAJ", je štandardný program SluŽieb Happy na
príslušnej úrovni uvedený v Cenníku, ako aj v ďalších reklamných a propagaěných materiá|och Podniku, pričom táto doplňujúca informácia je

iba informatívneho charakteru z dóvodu označenia, že k danému programu Služieb sú poskytované v rámci vol'ných minút aj volania do EU
a prichádzajúce roamingové hovory v EÚ a iné benefity na základe tohto bodu Dodatku; Podnik je oprávnený túto doplňujúcu informáciu

uvádzať aj vo vyúětovaňí služieb poskytovaných k SlM karte počas trvania doby poskytovania z|'avneného mesaěného poplatku pri oznaČení
príslušného poskytovaného programu Služieb Happy,

-áno tr *nie 8 závázok podniku poskytnúť Účastníkovi, ktoný je fyzickou osobou - nepodnikatel'om, ktoný zároveň na základe osobitne
uzavretej Zmluvy o Balíku služieb využíva Balík 3 Služieb Televízie, lnternetu a Volacieho programu pre TP1 poskytovaných prostredníctvom
pevnej síete podniku v programoch služieb úrovne L alebo vyššie (d'alej len ,,Chytný balík"), a ktoný si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval vo
vzťahú k SlM kaňe (d'alej len ,,Hlavná SlM") program Služieb Happy XL volania za štandardný mesačný poplatok podl'a Cenníka bez
uplatňovania akýchkol'vek z|iav poskytovaných Podnikom vrátane Vernostnej zl'avy aBonusu za prenos, ato aj vprípade, ak boli dosial'
poskytované (d'alej len ,,Nezvýhodnený paušál Happy XL volania"), možnost' na aktiváciu dalšich maximálne troch zvýhodnených
progiamov Služieb Happy XL volania vo vzťahu k trom d'alším SlM kartám (d'alej len ,,Vedl'ajšie SlM"), ku ktoným nie je moŽné vyuŽiť ponuku

na ř,ipu akciového MT'zJzvýhodnenú cenu, a ktoré budú poskytované za zvýhodnený mesačný poplatok 1í,- € s DPH spolu so 't00o/o

zl'avou z mesačného poplatku doplnkového balíka Neobmedzené SMS/MMS (d'alej len ,,Zvýhodnený pauŠál Happy XL volania"), a to poČas

celého obdobia, počas ktorého bude Účastník spÍňať podmienku využívania Chytrého balíka a Nezvýhodneného pauŠálu Happy XL volania vo
vďahu k Hlavnej SlM. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že tento Dodatok sa považuje zároveň za Žiadosť o aktiváciu doplnkového
balíčka Neobmedzené sMs/MMS. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade akejkolVek zmeny Úrovne programov sluŽieb
v rámci Chytrého balíčka na úroveň nižšiu ako L, v prípade zrušenia ktorejkolVek služby v rámci Chytrého balíka alebo v prípade zmeny
Nezvýhodnéného paušálu Happy XL volania vo vzťahu k Hlavnej SlM na akýko|Vek iný program Služieb dójde k strate nároku na poskytovanie
Zrnýhódneného paušálu Happy XL volania vo vzťahu ku každej Vedtajšej SlM, pričom bude vo vzťahu kVedl'ajším SlM poskytovaný inad'alej
prógram Služieb Happy XL volania a doplnkorný balíček Neobmedzené SMS/MMS za štandardných podmienok a poplatky podla Cenníka, a to
až áo doby, kedy dójde k opátovnému splneniu všetkých podmienok pre využívanie Zr,nýhodneného paušálu H,aonv XL volania podl'a tohto

ustanovená. v piipacie zrušenia poskytovania Služieb vo vzťahu k Hlavnej SlM alebo v prípade zmeny v osobe UČastníka tejto Zmluvy zaniká
nárok na poskytovanie Zvýhodneného paušálu Happy XL volania vo vzťahu ku každej VedíajŠej SlM.

-áno tr *nie 8 závázok Podniku poskytnúť Účastníkovi, ktoný je fyzickou osobou - nepodnikatel'om, ktoný zároveň na základe osobitne
uzavretej Zmluvy o Balíku služieb využíva Balík dvoch Služieb Televízie a lnternetu poskytovaných prostredníctvom pevnej siete Podniku
v programoch siužieb úrovne L alebo vyššie (d'alej len ,,Chytný balík"), vo vzťahu k SlM kaňe program SluŽieb Happy XL volania za
zvýhódnený mesačný poplatok 23,- ě s DPH spolu so 100% zl'avou z mesačného poplatku doplnkovélro balika .Neobmedzené
sús/MMs (a,ate; ten ,lvýhodnený paušál Happy XL volania"), a to počas celého obdobia, počas ktorého bude Učastník splňať podmienku

využívania chytiého balíka. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že: (i) tento Dodatok sa považuje zároveň za žiadosť o aktiváciu

doplnkového bálíěka trteobmedzené SMS/MMS, (ii) poskytovanie Zvýhodneného paušálu Happy XL volania nie je kombinovatel'né s uplatnením
akýchkolVek d'alšej zl'avy poskytovanej Podnikom vrátane Vernostnej zlavy a Bonusu za prenos, a to aj v prípade, ak boli dosial' poskytované,

účastník berie na Úedomie a súhlasí s tým, že v prípade akejkolVek zmeny úrovne programov služieb v rámci Chytrého balíčka na úroveň niŽŠiu

ako L alebo v prípade zrušenia ktorejkolVek služby v rámci Chytrého balíčka dójde k strate nároku na poskytovanie Zvýhodneného pauŠálu

Happy XL volania, priěom bude vo vzťahu k SlM kaňe poskytovaný i naďalej program Služieb Happy XL volania a doplnkouý balíČek
Neobmedzené sMs/MMS za štandardných podmienok a poplatky podl'a Cenníka , a ío až do doby, kedy dójde k opátovnému splneniu vŠetkých
podmienok pre využívanie Zvýhodneného paušálu Happy XL volania podía tohto ustanovenia. V prípade zmeny v osobe UČastníka tejto Zmluvy
zaniká nárok na poskytovanie Zvýhodneného paušálu Happy XL volania vo vďahu ku SlM kaňe.

*áno tr *nie 8 závázok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktoný si vo vzťahu k SlM karte na základe tohto Dodatku aktivoval program sluŽieb

Happy XL pre nepočujúcich s prevzatím závázku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, program Služieb Happy XL pre nepoČujúcich za
zvýhodnený mesačný paušálny poplatok vo rnýške,12,00 € s DPH (d'alej len ,,Zvýhodnený mesačný poplatok"), a to odo dňa uzavretia
toňto oodátku až dó uplynutia doby viazanosti. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak zároveň vyuŽil ponuku Podniku
na zakúpenie MT spojenú sprevzatím ávázku viazanosti, Zvýhodnený mesačný poplatok za program Služieb Happy XL pre nepoČujúcich
podla piedchádzajúcej vety sa vzťahuje len na prvú (základnú) časť mesačného poplatku, a nie na druhú (doplnkovÚ) Časť mesaČného
poplatku, ktorá bude Účastníkovi uplatňovaná v prípade využitia ponuky na zakúpenie MT poěas celej doby viazanosti v zmysle Prílohy A.
Cenníka vo vyúčtovaniach za služby osobitne, Nárok na poskytovanie Zrnýhodneného mesaěného poplatku definitívne zaniká uplynutím
dojednanej doby viazanosti. Po uplynutí doby poskytovania Zlavneného mesačného poplatku podía tohto písmena bude Podnik poskytovať

Účastníxoúi program Služieb Happy XL pre nepočujúcich za štandardnú cenu a za podmienok programu služieb Happy XL podta Cenníka
platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb. Doba poskytovania Zvýhodneného mesaěného poplatku podla tohto písmena
bodatku sa v pripadé prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskytovaných Účastníkovi vo vzťahu k SlM kaňe
nepredlžuje a uplynie dňom, ktoný by bol posledným dňom doby poskytovania zl'avy v prípade, ak by k predmetnému preruŠeniu alebo
obmedzeniu poskytovania Služieb nedošlo. Zrnýhodnený mesaěný poplatok na základe tohto bodu Dodatku nie je možné poČas jeho
poskytovania vo vďahu k SlM karte kombinovať a súčasne využívať s akoukol'vek inou zl'avou (napr. Vernostnou zl'avou) alebo akciovou
ponukou Podniku, ak z rnýslovných pokynov Podniku nevyplýva nieěo iné

*áno E *nie El závázok Podniku poskytnúť Účastníkovi, ktoný si vsúvislosti stýmto Dodatkom aktivoval alebo pokraěuje vo vyuŽÍvaní
niektorého z programov Služieb Happy XL volania, Happy XL, Happy )fiL alebo programu Happy Profi,
a) s aktivovanými minimálne 5 a maximálné 9 SlM kartami, týkajúcimi sa vyššie uvedených přogramov, zl'avu vo výŠke 10%

z celkového mesačného poplatku za všetky vyššie uvedené a zároveň Účastníkom využívané programy spoločne,
alebo

b) s aktivovanými í0 a viac SlM kaňami, fýkajúcimi sa vyššie uvedených programov, zl'avu vo výške 15% z celkového mesaČného
poplatku za všetky vyššie uvedené a zároveň Účastníkom využívané programy spoločne.

Zl'ava je vidy určená zcény.a všetky programy spojené saktivovanými SlM kaňami, ktoré Podnik poskytol Úěastníkovi aktoré sú Podnikom
Úěastníkovi iiadne vyúětované.Zl|ava je platná len vprípade prevzatia závázku viazanosti všetkých vyššie uvedených programov aspoň na 24
mesiacov. Zlavu nemožno kombinovať s akoukol'vek inou zlavou alebo inou akciou Podniku. Z|'ava sa mení v závislosti od poČtu aktívnych SlM
kariet. t]častník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pokial' vo vzťahu k SlM karte nie sú k u dňu uzavretia tohto Dodatku a poČas jeho trvania
aktivované a využívané aj ostatné SlM karty v zmysle písm. a) alebo b) tohto odseku, Účastník stráca nárok na poskytovanú zlavu. ÚČastník
stráca nárok na poskytovanú zl'avu aj v prípade (i) prerušenia poskytovania služieb Podnikom, (ii) zániku viazanosti alebo (iii) v prípade
neuhradeniá ceny za akékolVek služby poskytované Podnikom.

* správnu možnosť oznaáe krížikom

slovak Telekom - citlivé
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2, UČastník Ť. zgvázuje, Že v prípade ak si týmto Dodatkom aktivoval niektoný zprogramov Služieb Happy, nepožiada o aktiváciu alebo zmenuProgramu SluŽieb na Program SluŽieb sniŽŠim mesaČným poplatkom, arďma.progra1 §l_užreb tr Happy XS Mini NAJ tr Happy XS NAJ trHaPPY.S NAJ B HaPPY V NAJ_! Happy L NAJ tr Happy ir-'Ýorani" ŇÁJ tiH"přv xl--NÁJ-ů r-rrpi!'xxr_ NAJ. Učastník zároveň berie navedomie a súhlasí s tým, Že PoČas doby viazanosti nenitiŽ9 požiadať uo urianu t Šinll tarte o artivaciu átebo o zmenu a1tlvóvaňérró programuSluŽieb na Program Služieb HaPPY, okiem prípadu, ak sa jedná o ,rn"nu ui áxtivováneňJpiogiá.u Šlu*ziun Happy a za splnenia podmienokstanovených Podnikom.

3, z{vAzoK VlAzANosTl UČastník,sa.zavázuj.e, že po dobu -8 24 mesiacov -! í2 mesiacov *! mesiacov odo dňa uzavretia tohtoDodatku (d'alej len ,,doba viazanosti"): (i) zotrvá v zmiuvnom vzťahu s Pod;Ř;;11 a bude vo vzťahu Ř SlM kaňe využívať Služby podniku podl,aZmluvY vznení tohto Dodatku, teda něvykoná žiadny úk_on,.kt"ryt uý vieáói'Íuroneéňiužrl;"ý;" tiii'uuoe riadne avčas uhrádzať cenu zaPoskYtované SluŽby (d'alej,len ,,závázok,viazanosti"). Ěoruše Áim záva2ru iázanosti preto je:a) výPoved'ZmluvY UČastníkom, ak výpovedná lehota alebo ina ÓióuitňáoorrÓ<inuiá 1ěrrota uplynie počas dojednanej doby viazanosti;b) Žiadosť Učastníka o Prenesenie tetórónnetro čísla uvedenéňo u tórÓ-póoátr,,1 x'irg,i 
"-ó"'JnŘů 

posrvtuiricemu služby elektronickýchkomunikáciÍ, 
"k 

u.99_.P9!l.1 
lejto.žiadosti dojde k.ukončpni[zmluvy poeas oo;áonáňejáoni ui"i"nosti;c) nezaPlatenie cenV za Poskytňuté SluŽby Uéastníkom do as dní |Ó Šp-látností na základe'ttoreňó vznikne podniku právo na odstúpenieod Zmluvy;

(d'alej len,,porušenie závázku viazanosti'').

4, zMLuvNÁ pokuTA podnik a učastník sa dohodli, Že porušením závázkuviazanosti vznikne podniku._voči učastníkovi právo na zaplatenievYÚČtovanej zmluvnej Pokuty. Zmluvná pokuta okrem sankčnej ; pr"vá;;ě flnkiii pt'd;i;;j.'"';'páus.ti.ou"nú náhradu škody spósobenejPodniku vdósledku poruŠenia závázku Ůiazanosti vzhl'adom 
"jb{"i,iy; ři;'é Podnik poskytol Učastníkovi na základe tohto Dodatku, Benefitmisa rozumie súČet vŠetkých zliav zo Štandardných poplatkov za sluiny 1viáiane.doplirkovýcnl poaĚ ÓLnníka, ako a1 zl,ava zceny MT, ktoráPredstavuje rozdiel medzi neakciovou a akciovo-u kúlnóu cenou, ak bol ÚčLstníkovi ná záklaáe ttrňto ooaatru MT poskytnutý, Beneíity poskytnutéUČastníkovi na základe tohto Dodatku sú uvedené v'bode ,t, tonio oóáa*u áĚŮo v Cenníku. Žakráii", p. výpoěet zmluvnej pokuty za porušeniezávázku viazanosti je suma 19o,- €, ktorá zohl'adňuje..eenefitý poŠŘýtn-utěÚe"stnitovi pooá'tóňio óooa*u (d,alej len ,,Základ pre výpoěet,,),VYÚČtovaná suma zmluvnej PokutY bude vypočítaná póata nizsié Úuéaéňéňó uŽorca, ktonj, irylaarule oenné klesanie zo Základu pre výpočet počasPlYnutia dobY viazanosti aŽ'do dňa ukonéónia Zmlrivy y d99É_9ku póiuŠěňi" ,a"ázkú úa;fi&ii pááiá'-pi.r"na a) alebo b) predchádzajúcehobodu tohto Dodatku alebo do dňa preruŠenia poskytovánia stuziéo ÚáosiáoŘu porušenia závázkuriiazanjsti podl,a písmena c) predchádzajúcehobodu tohto Dodatku:

,l I

VyŮČtovaná suma amluvnej pnkuty = Základ pre výpcčet -
počet dni uplynulý*h r daby via:anosti

\
éakI80 prB f}ípocet l

Zmluvná pokutaje splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorouje Účastníkovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závázokviazanosti, Preto UČastník zmluvnú pokutu Ža porušenié závaŽŘu 
"iáiáiiÓ.ti 

ijÓĚtí iba jedénirat. noániťli'opr.ávnený požadovať náhradu škodysPósobenej Porušením závázku viaianosti, pie prípad ktorého b"Ě;;j;á;;áá,"vutiJřJilj';i"il";|irta, len vo výške presahujúcej sumuvyúětovanej zmluvnej pokuty,

Zmluvné,strany sa zároveň dohodli, Že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v p|nom rozsahu ruší platnosťa účinnosť Dodatku,,piipojení uzavretého v vťahu k SlM karte medzi zmluvnými stranaml áňa 
' ""'-.'

* správnu možnosť označte krížikom

slovak Telekom - citlivé

celkorý pačet dni$oby via.zan*sti

7.

8.

Tento Dodatok je platný a_účinný dňom.jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanostiuvedenú v bode 2 tohto Dodatku, ktorá sa v príirade_preruseniá pŇytovánia šluzi"u póaňiŘú 
"" 

iairáji] žiadosti účastníka alebo na základevYuŽitia Práva Podniku prerušiť alebo obmódŽiť Učástníkovi Óařř;;;;ilŠlužieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov aleboVŠeobecných podmienok, automaticky preoizi Ó Ó'ooouie zódpÓV;á;;Ú"é'Šr,ŮLe-neru.trvaniu.pierušenia |oskytovania Služieb Podniku (počítanév dňoch), kedY doba viazanosti nePlYhié. Ak po uplynutí dobi vE;áŇi Óoo-ř""pr"octaazajri|ej vetý tor,lo noou Dodatku Učastník pokračuje vovYuŽÍvaní SluŽieb, t.j. ak nedošlo k'ukončeniu'Zmlirúy niektorým ."ipá"Ó6"" utbneeniááiuřtu inřui,'ívnutia doby viazanosti, Služby v rámcidohodnutého Programu Služieb alebo programu Slu2ieb zménénenďu s,iĚáJi'oo;eoň"ni, liáiňň;'dode 1a) tohto Dodatku, ako aj všetkyslužby aktivované vo vďahu_kslM kárte-popri službácň Vrár;i d;h*jňiřňo §rogr"ru služieb'budú učastníkovi poskytované na základeZmluvy na dobu neurČitú za ŠtandardlÝch'pódmienok.spopnirouaňiá ty.tto-Šruii"Ě póoi"-pi"iňěnÓ-Člnnita, ak nebolo zmluvnými stranamit4islovne dohodnuté inak, Podnik a učástník sa dohod.li'ná iňi|,iiÓĚÓřpóo,.t"tné1 ,;;ňY-i;i;""ý.h.podmienok tak, že tieto dóvody súobsahom Časti VŠeobecných podmienok pre poskytovanie verejných sruzĚu pďoniku, upravujúcej Zmenu Zmluvy,

zmluvné strany sa dohodli, Že vprípade zmeny sadzby..dane zpridanej hodnoty je.podnik oprávnený ktorúkolvek zkonečných cien služiebPodniku uPraviť tak, Že k základú dane (cene bez oefu) uplatni saazbi1 aáňe z priaane; hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnostiPodniku.

ÚČastník berie na vedomie, Že v súlade s Nariadením. Európskeho parlamentu a Rady (Eú) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilnýchkomunikačných sieťach vrámci Únie má úěastník možnosť Žvoliť si"itárnáiúřr'o pošriúuátěia-;;;;;u iného ako je. podnik bez poplatkovalebo sankcie, ÚČastník PodPisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že bol o,Ói"o.iióior" predchádzajúcej vetyinformovaný. účastník d,alej berie navedomie, Že ak si zvolí alternatívneho poskýtovatel'a,ioamingu, posrytovánL ďuiieb roaminiu i" úoi podmienkami dohodnutými medziUČastníkom aním zvoleným alternatívnym poskytovatel'om róamingu'azá poonit< vrozsahu-post<ytovanom alternatívnym poskytovate;,omroamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu

" k Zmluve o
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10, Tento Dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy ,1
!|

ll,
!4

, ana /ú./0 |! I\4ATERSXÁ ŠrOm
cHMELlNEc 141116 o

o20 01 PÚcHov

,lt

9, NÁVRH NA UZAVRET|E RoZHoDcoVSKEJ ZMLUW: Podnik neodvolateťne navrhuje_Učaďnikovi, kto{ nie je spotrebitellom, uzavretie

rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky v nas.edovnom.rn""i'iorái.i "dŽ;i]-P-oanir 
a Účastníxia doňod|i, Že vŠetkY sPory' ktoré

vznik|i alebo vzniknú v súvislosti s platobnými ď;il;í"i podniku, uuat rozr,ořJiá"i práj s^táry, rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej

asociácie (d.alej ,,RS.,) jedným rozhodcom., "::"ňi" šŇi;;Řoro"r"iu-no'porájru ns, irozrroonutie RŠ nuoe Pre Podnik aÚČastnika

závázné,účastnik má §rávo odstúpiť od tejto nz,"u to pi.omne do 30 o"l 
"já'áň"Ju-zátuor"nia,. 

ueastnix berie na vedomie, Že nie je Povinný

prijať predložený naurnnnl'Jžii"ilL-'n7"Zi t"nto navin neprijme, "porv."jriuelJtňŘ", 
a Podnikom vYPlývajúce zPoskYtovania Platobných

služieb podnikom budú riešiť všeobecné súdy p-oaá o.oůitný"r.'' pi*ňv"r,'i-ájp,Š"".-piu"tir" návrhu ná'uzařetie RZ nie je dotknuté Právo

účastníka alebo podniku predložiť spor týkajúci ." n"t"u"v"ň 
"rub"u 

poonixu ,]á .rhodnutie vŠeobecnému súdu, Toto Právo vŠak zaniká ak

podnik alebo účastník ui podal žalobu na RS ;r;i;;; ó začatí rozhoj""*xJrr" r"""nia nemožno V tej istej veci konať a rozhodovať na

všeobecnom súde. Učastník, ktoryi je spotreoitellri'svolim poopisom p"třr-á;", i9 ll. P"9"l!-|redloŽil'neoóvolatel'ný návrh na uzavretie

spotrebitel,skej rozhodcovskej zmiuvy (,,SRZ-,) u .uu|.1oiti . etátouny.i službámi Podniku a pouČil ho o jeho Právach v rozsahu zákona

o spořebitel,sko, ..orr..'-oo"ouJtom ronaňí. ueu.tnřř uu"o"ný návrh ioarr,u n" uravretie rozhodcovskej zmlúvY bud' vo forme rozhodcovskej

doložky v prípade Učastnika, ktoný nie ie .potr"uiieilm,-"Ěno "o 
forme SRZ ř pripade Účastníka - sPotrebitel'a, Prijima: n áno 1-1 nle

* správnu možnosť oznaěte krížikom

slovak Telekom - citlivé
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V Lozorne, dňa 16,10.2018

s.r,o, so sídlom
tČo: ss B79 157

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_2O16/A

l+trr

V zastúpeni: lngram Micro
Logistický areál Westpoint
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