
Dodatok
k Zmluve o poskytovani verejných služieb ,

uzavretý podľa zákona Č.  351/2011  Z.z.  o elektronických  komunikáciách v zneni  neskoršich  predpisov

t. č, 902919732, SIM karta č. 8942102480000929907

(ďalej len ''Dodatok")

PODNIKObchodné meno
Slovak Telekom. ..S.

Sidlo / adresa Bajkalská  28,  817  62  Bratislava

Zap,sany Obchodný ľegistor Okre3ného súd u  Bratislava  1,  oddiel  Sa, vložkô  čiglo  2081/B

lco 36763469                                             i  D C,                                                                 i  2020273893 'C  pre  DPH SK2020273893

Kód  preda)cu KCTLS4.NR,"SK.BODOF`OVA.M CHAELA i  Kód tlačiva 1192

Zas`úpeny lngľam  Micľo  Slovakia,  S.r.o.,  So dlom  Logistlcky areal Westpoint DZ,  Lozorno, lco:  35879157

ÚČASTNiK  -  PRÁVNICKA  OSO BA / FYZIcl(A OSOBA PODNIKATEĽ

C)bchodné meno / názo\/ Ob®c  Rudňany
Sĺdlo /  miesto  podnikania 053 23  Rudňany 234

Register,  člslo zápisu  padnikatera
lco 00329533 DIC,                                                                        i                                                                                    i   lcpreDPH                                                     i   o

Zastúpený 1

(ďalei  h=n  "Učastník")

ADRESA ZASIELANIA  PisoMNÝCH  LISTÍN

TABUĽKA  C.  1
Program sliú.eb Happy M NAJ SIM
Minimálny  pľogĺam  Služieb 11APPY  M  NAJ  SIM Doba viazanostl 24 meelacov

Pôvodný program služieb H.ppy M  NAJ  SIM
Typ MT/Dátové zanadenie -
Výrobné čisio (iiuiEi) -
Súčet všetkýcti  zl.av zo  Standardných  poplatkov za  Služby 1 20.00 €

Zmluvn6  pokuta  (zakLad  -  počiatočná  suma,  ktona  bi.de kiesat) 1 20,00 €

AK"VOVANÉ SLUžBV
/  Dátovó služby                                                                                                                                                         /  Kontrola dát

Sluzba:   lnt®rnstv mobile 500+500 MB                                                                                                                              L.mit:   60  EUR
/  M.glo Go                                                                                                                                                                                 Notifikácia:   80%

Služba:   M®glo Go
Akcia:   3 mo®iace zadamio

Pcdrnk a  Úča3tnlk uzatváraiú tento Dodatok,  ktorym sa Zmluva  o  poskytovani  vereinych  služieb uzatvorenú vo vzťahu  k ` č/SIM  karte s Čislom  uvedenim v zárilavi tohto  Dodatku  meni  a  iipravui® v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodaiku (ďalei h3n Zmluvav)   Ostamó ustanove"a Zmluvy,  ktoré nie sú týmto Dodatkc*Ti dotknuté zostavaiu v piartnosti bez zrnôny

1.       Predmetom tohto Dodatku ie:

•)       zm®na pÓvodného progľamu sl`ižleb Účastnĺka ns prognam služieb uvedený v tabi.rke Č.  1  tohto Dodatku a/alebo poskytovanie programu služleb uvedoneho v úburke Č   1  tohto Dcx]atku Účastníko\/i,
a to vo vzťahu  k  SIM  karte  weden®i v z6hlavl tohto  Dodatku,  resp   k  inej  SIM  kane,  ktoná iu  bude  v  budúcnosti  ľiahradzovať (d'alei  len ''SIM karú'');

b)       záväzok  Učastnika  riadne a včas platiť oenu za  zíiadeí`ie a  poskylovanie Sliúeb  Podniku  podľa zvoleneho  programu Služieb a dodľžiavať svoie  povinnosti v súlsde  so Zmluvou, ,tymto  Dodatkom,
Všeobecnými  podmienkami  pre  pogkytovanie  vereinych  služieb  (ďalei  len  .Všeobecno  podmienky`),  Cennikom  pre  poskytovanie  služieb  Podniku  (ďalei  len  hcennlku)  e  závazok  lJčastnika  zapiatjť
Podniku  administrativny  poplatok v  súlade s Cenníkom  za  vykonanie administrativnych  alebo technickych  zmieĺi  v sys`émoch  Podniku v  súvislosti  g uzavretím tomo  Dodatku  k Zmluve,  a to vo vyške
3:%€ádDiHu(ía2##kmán,iúé::#,ž#ä#ku!,mpnn=:hA#,,::,kTÍĽnástpon#ek,:uáun#y6ž:,:%,,ťťod#:nÄdvm?nľ:t',:i#pzoap,:::#vy=a|ĽgápaodDnj:::ka(3=ž::e:ŤŔ:ákc:äJ#CW#%'#

karty,  kedy sa  účtuje  prislučný aktivačný poplatok,  (n)  pri  prechode zo  služby  Eagy  r\a  nioktory z  mesačných  prooramov,  kedy sa  účtuie  poplatok za  prediod v  súlade s  Cennikom,  (iii)  na  zéklade
objednávky zadanei prostrodníc^ĺom Sluzby e-shop   Účastnik podpisom tohto Dodatku vyhlasuie, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cŽ>nách za Služby io možr`é získať
v aktuálnom Cenníku doshipnom na `^MM/ `elekom sk alebo inei intemetovq stránko Podniku, ktoni iu v budimosti nahradi a na pľedajných miestach Podniku

c)       súhlas Účastníka s poskylovanim  EF podľa Všeobecnych  podmionok a Cennika a záíoveň súhbg s poskybvanim  EF  prostrodnic`/om intemetu  spíistuprmim intemeto`/e) stránke Podniku  ,  pričom
Účastnik  berie  na vedomie,  že  na ieho žiadogť  Podnik  zároveň  zasiela  EF  na  Účastnikom  určenú  e-rrúilovú  adresu.  V  prípodo  poskytovania  EF  nebude  Učastníkovi  zo  stngny  Pck]niku  zaslelaná

pisomne vyhotovená Áktúra

d)       programom  Služieb  Happy  ozmčer`ym  v  tomio  Dodatku  doplňu/úcou  infoľmáciou  vo  foímóte  .NAJ'  ie  Štandardný  program  Služieb  Happy  na  prislušnei  úrovni  uvedeny  v  Cer.nlku.  ako  ai  v  ďalšict`
reklamných a propagačnych  ma`eriáloch  Podn.kii.  pričom táto doplňuiúca inft)mácia ie  iba inbmatívneho chaĺakteru z dôvck]u označenia.  že  k danému  programu Služieb 3ú poskytované v rámci
vorných  minút ai  volania do  EÚ o  prichádzaiuce roamingove  hovory v  EÚ  a  iné  benefity  na  základe tohto  bodu  Dodatku,  Podnik ie oprávnený túto doplňuiucu  .nbrmac"  i~ádzať ai vo vyúčtovani
služieb pc6kylovaných k SIM karle počas trvania doby poskytovania zľav"3"!ho mesačného poplatku pn cEnač®ní prislii5ného poskytovanóho programu Služieb Happy

®)       záväzok  Podniku  poskymúť Účastníkovi  službu  Magio GO  s doplnkovou  glužbou  Magio  GO Aďchiv  (ďalei  le.i  .Mag.o GO.)  so  100  %  zravou z  ceny iej  rresačného  poplatku  podra  Cenníka  počas
celých  3 zúčtovacích  obdobl  od  iei  aktivecie  na  zaklade tohto  Dodatku  (ďalei  len  nobdobie  bsnefitu`)   Dátové  prenosy  súvisiace s využivaním  sliúby  Magio  GO  sa  čeľpajú  a  spoplatňuiú  v zmysle
platného  Cennlka.  Pcmiiku  podĺa  tohto  pismena  nie  ie  možné  kombinovať  g  akoukoľvek  inou  akcio\/ou  poni.kou  Podniku.  ak  nie  ie  Pcdnikom  stanovené  inak   Po  upvniAi  obdobie  beneftu  bude
služba  Účastnĺkovi automaticky deaktivovaná,  ak nepožiada o deakth/áau skôr.  Účasmík má právo požiadať Podnik,  pľed  uplyniítĺm obdobia beneftu,  o ponechanie služby aktivnei   Týmto nedôjde
k deaktivácii §liúby a bude v ďal5om období poskytovaná za podmienok podľa Cennika

f)        Učastník môže po splneni  podmienok wedenych v oôobitných  podmienkach pre poskyLovanie zliav Magenta  l  spoločíiosťou slovak Telekom. a_8.  (ďalsi ai ako „Osobftné podmieíiky Magental.) a v
Cenniku ziskať viaceré zravy  Ak uzatvoronlm tohto Dodatku  Účastnĺk ziskava  určfté benefity, zravy alebo  iné výhody, Gk tielo benefity,  zĺavy alebo iné vyhody sÚ  plne zlučneĺné so zľavami  Maoema  1

2.       ZAVÄZol{  VLAZANOSTl:  Účastnik  sa  zaväzuie,  že  po  dobu  špecifiko\/anú  v tabuľl<e  Č   1  odo dňa  uzavTelia  bhto  Dodatku  (ďalei  len  ,doba  viazanosti`)   (i)  zotrvá  v  zmlu`ĺnom  vzťatiu  g  Podnikom  a
bude vo vzťahu k  SIM  karte využivať Služby Podniku podra Zmluvy v zneni tohto Dodatku, teda  nevykonä žiadny  úkon.  ktory by viedol k ukončeniu Zmliwy,  a  (ii) bude  nadne a včag  uhľódzať cenu
za  poskytované  Služby (ďaloi  len  ,záväzok viazanosti`)   Porušenim  zavazku  viazano3ti  preto io.

žya%sťuzá:;:nľkaú=;':'Ĺ=.n:ekt:=#enháo'%|s#:+eebdb°e:neah:#ommeteod3k°dstnkťk'::éstmauu#n::k#:kd##:a::'€i:2šyv'e=mr®msn|aychkomunikacií.akvdósiedkute*ožiad®Môidekukončen.u
Zmluvy počas dojednane/ doby viazanosti,
nezaplatonie ceny za postytniAé Služby Účastnikcm do 45 dnl  po splatnosti,  na zaklade ktorého vznikne Podniku pnávo na odstupenie od Zmlwy;
(ďsloi len „poíiftnie zóvazku viazanosti`)

ZMLUVNÁ  POKUTA:  Podnik  a  Účastnik  sa  dohodli,  že  poÍušenim  závazku  viazariogti  vzĺiikne  Podniku  voči  Účastníkovi  právo  na  zaplatenie  vyučtovanei  zmlwne)  pokuty   Zmlwná  pokLita  okrem
sankčn®i s píevenčnei funkae  predstavuie ai  paušalizovanú  náhľadu  škody spÔsobenei  Podniku v dôsledku  porušenia závazku viazanosú vzhradom  na benefity,  ktoré Podnik pcckytol  Účastnikovi
na základo tohto  Dodatku   Benefitmi  sa rozum.e  súčet všetkých  zliav zo 5tandardných  popLatko\/ za  Služby (vrátane doplnkovych)  podra  Cennika   Benefity poskytnuté Účastnikovi  na základe tohto
Dodatku sú uved®né v bode 1   tohio Dodatku alebo v Cenniku   Základom pre vypoéot zmluvnoi pokL]ty za porušenie závazku viazanosli ie suma špecifikovanú v taburke č   1, ktorá zohradňuie Benefiv
poskytniAÓ Účastnikovi  podrs tohto Dodatku  (ďah3i  len Základ  pre vypočeť). Vyúčtovanô sume zml`i`/nei  pokLrD  bude vypočitaná podla  niž§e  uvedeného vzorca,  ktory vyiadrup denné klesa.iie zo
Základu pTo vypočot počas plynutia doby viazartosti až do dňa ukcmčenia Zmluvy v dôsledku porušenia závazku viazanosti podra pismena a) alebo b) predchádzaiúceho bodu tohto Dodatku alebo do
dňa  prerušeíiia  po§kytovanis  Služiob v dósledku  porušeíiia  záväzku  viazariogti podľa pismena c)  predchádzajúcet`o  bodu  tolito  Dodatku

Vyúčiovar`ô suma zmluvnei pokuty = Základ pre vypočet - (počet dn(  i.plynutých z doby viazanosti / celkový počet dní doby viazanosti . Základ pre vypočet)

Zmluvná  pokda ie  splatná  v  lehoee  uvedenei  na  tikture,  ko)rou p  Účastníkovi  vyuč(ovaná   Uhradením  zmlirvnei  pokirv zaniká  doiednaný  zaväzok viazarK)sti,  preto  Účastnik  zmlwnú  pokut`i  za
porušeni® záväzlu viazanostj zaplati iba iedenknat  Podnik je oprávnony požadovať náhradu Škody Spósobenej porušenim záväzku viazanosti. pre pripad ktoreho bola doiednaná a vyúčlovaná zmluvná
pokuta,  h:n vo vyške presahuiúcqi sumu vyúčtcwanei zmluvnej  pokihy

3.       Účastnik borio na vedomio a suhiasi  s tym, že  počag doby vúzanosti Í`emôze požiadať vo vzťahu k SIM  karte  iivedenei v zahlavĺ `ohio  Dodatku o aktivaau aiobo o zmenu aktwovaného programu
Sliizi®b na píogram Sluzjob Poclra seba, okrem pripadu, ak sa iedná o zn»r`u už amvo\ĺan6t`o programu Služieb PodTa seba a za Splne"i podmenok 3tanovenych Podnikom   Účastnik, ktciry uzBvrotim

immiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"miii
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tohto Dodatku predčasne prolongoval pred uplynutim pôvodnei doby viazanosti podľa skoršieho DDdatku. sa s ohľadom  na poskytnutú vyhodu  súčasne zaväzuie. že nopožiada o aktiváciu alebo zn"nu

pľogramu  Služiob na  program  Služieb s nižšim  mesačným  poplatkom,  ako  má  prognam  Služi®b  ak(ivovaný     mto  Dodatkom

4.        Učastr`ik sa  zaväzuie,  že  po  dobu  viazanosti  uvedenu  v  taburke  č   1  tohto  Dodatku  nepožiada  o aktiváciu  alebo zmenu  programu  služieb  na  program  služieb  g  mžšim  mesačnym  poplatkom,  ako  má
minimálny  program  služieb  uvedený v tabunte  Č   1  tohto  Dodatku

5.        V pripade porušenia zevazku  Učastníka  uvedeného v  bocle  1  pism   b) tohto Dodatku, v dôsiedku  čoho dôicle  k naslednemu  vypoieniu SiM karty zo strany  Podniku, ie  Učastnik  povinny  uhradit' Podniku
zmluvnú  pokiftu  uveclenú v taburke č  1  V  pripade žiadosti  Učastnika o vypo/enie  SIM  kahy z prevádzky v zmysle bodu tohto  Dodatku ie zmluvná  pokuta  podra  predchádzaiucei vety splama okamihom
doručenia  žiadosti  o vypoienie  SIM  karty  z  prevadzky  Podniku

6.        Tento  Dodatok  ie  plamy  a  účinny  dňom  ieho  podpisania  zmuvnymi  stranami,  pričom  zmena  pÔvodneho  programu  Služieb  podľa  bodu  tohto  Dodatku  ako  ai  akiivacia  služieb  v  zmysle  bodu  1  tohto
Doclatku  bude  \/ykonana  najneskôr do troch  pracovnych  dní  naslecluiúcich  po  d"  uzavretia tohto  oodaiku   Tenio  Dodatok  sa  uzatvára  na  dobu  určitu,  a  (o  na  dobu  viazanosti  uvedenu  v  bode  3 tohio
Doclatku,  k(ora sa v prípade preruše"a  poskytovania Služieb Podmku  na zaklade žiadosti Účastm ka alebo na zaklacle využitia  prava Poclniku  prerušit  Učastnikovi  poskytovanie Služieb vyplyvajúc€ho z

prislušných  právnych  predpisov alebo Všeobecných  podmienok,  automeiicky predlži o obdobie zodpovedaiuce  skuloäiemu irvaniu  prerušenia  poskytovania  Služieb  Podniku  (počitane v dňcH:h),  kedy
doba  viazanosti  neplynie  V pripade.  ak  Učastnik  uzawel  tento  Dodatok  pri ieho  doručeni  kuriérom. ie  pre  účoly  po§udzovania zečiatku  Doby  viazanosti  uvedenei  v  bocle  3 tohto  Dodatku  rozhodui"
okamih  akwacie  služieb  v  zmysle  bodu  i  (ohto  Dodatku  alebo  zmeny  pôvodného  programu  služieb  podra  bodu  tohlo  Dodatku   Podnik  a  Učastnik  sa  dohodli  na  určeni  dôvodov  podstatnei  zmeny
zmlwných  podmienok úkr  že tieto dôvody sú obsahom  častj  Všeobecných  podmienok  pre  poskytovanie vero)nych  služieb  Podniku,  upravujúc€i  Zmenu Zmluvy

7.       Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v  pripade  zmeny  sadzby dane  z  pndanei  hodnoty ie  Podnik  oprávnený  ktoíukorvek  z  koneéných  cien  služieb  Podniku  upravit' tak,  že  k  základu  dane  (cenô  bez  DPH)
uplatni  sadzbu  dar`e z  pridanej  hodnoty aktLialnu v čase vzniku  daňovei  povinnosti  Pck]niku

8.        Účastnik  bone  na  vedomie,  že  v  suiade  s  Nanadenim  Europskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  č   53i/2012  o  roammgu  vo  vereiných  mobilných  komunikačných  sieťach  v  Támci  Uľ`ie  ma  Učastnik
možr\osť zvoliť si  aftemativneho  poskytovatera  roamingu  iného  ako /e  Podnik  bez  poplatt(ov alebo  senkc{e   Učastnik  podpisom tejio  Zmluvy powrdzuie,  že  bol  o  možnosti  podľa  predchádzaiúcei  vety
informovaný   Učastnik  ďale)  bene  na  vedomie,  že  ak  si  z\/olí  alternativneho  poskytovatera  roammgur  poskytovanie  služieb  roamingu  sa  riadi  podmienkerni  dohodnutymi  modzi  Učastníkom  a  nim
zvoieným anemativnym poskytovaterom Íoamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom anernatívnym  poskyiovateĺom roamingu nezodpovedá za poskytc)vanie služby roamingu

9.        NÁVRH  NA  UZAVRETIE  ROZHODCOVSKEJ  ZMLUVY:  Podnik  neodvolaterne  navrhuie  Učastnikovi,  k(ory  nie ie  3potrebiteíom,  uzavretio  rozhodcovskei  zmluvy  vo  ĺorme  rozhodoovskei  doložky  v

:%:e::ľw:nzsnk:ľ,Ĺďna[eá,eŤád§,očpag:,tkďaa,:,::,sn.,,k,=#Ťj:hžávmšeťas,ť#,,:ÍŠ,vstzĽk,,aa:#o:zan:kenhuov;:L;:,koustŔsspŔ:ozbhn#:::užRbšTL::dpnr:kuj:und,%:zuhgs:::knaézpóťáz:g,yumčaT::kodm=v;::
odstupw od tejto  RZ,  a to pisomne do 30 dni  odo dĎa iei  uzatvorenia   Účastník  berie na vedomie,  že nie ie po`/inný  priiať predložený  návrh  na uzavreti®  RZ a ak tento návrh  nepnim®,  spory  medzi
Účas`nikom  a  Podnikom vypiývaiúc}e  z  po§kytovania  Platobnýct`  služiet)  Podnikom  budú  nešď v5eobecné sucly  poclra  osobimých  právnych  predpigov  Priiam  návrhu  na  uzavretie  RZ  ni® ie dotknute

právo  Účastnlka  alebo  Podniku  predložiť  spor tykaiúci  ôa  Platobných  služieb  Podniku  na  rozhodniAie všeobecnému  sudu   Tóto  praM)  však  zaniká  ak  Podnik  alebo  Účastník  už  podal  žalobu  na  RS,
pretože po začatí rozhodocwskeho konania nemožno v tei istoi veci  konať a rozhodo\/ať na všeobecrtom súdo

=čÁatôikuV/edN:=ynavrhPodnikunauzavre(ierozhodcovskeizmluvyvoformerozhodcovskeidoiožkypnľma

10.     Tento Dodatok tvori  neoddemeľnú  súčasť zmluvy

11.     Zmluvné  strany  sa  zároveň  dohodli,  Ze  ku  dňu  uzavreiia  tohto  Doclatku  sa  v  plnom  rozsahu  ru5i  plarlnosť  a  účinrmsť  dcŔeraz  platneho  dcidatku  k  Zmluve  uzavretého  \®  vzťahu  k  SIM  kaľ`e  modzi
zmluvnými  stranami,  s vynimkou  Dodatku  BlackBerry  lmemet E-mail  k Zmluver  predmotom  kloľóho i® aktivácia doplnkovei  elektronickei  komurukačnei  sliižby BlackBerry  lnterr`et  E-mail

yl

Slovak Telekom,  a  9

v zostúponl
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