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Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Kód objednávky:

Kód účastníka:
Kód adresáta:

Kód tlačíva:

1-99494194849
1010513100
1010513103

405

uzavretý pocra zákona Č. 351/2011 ZL o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov (ďalej len 'Dodatok")

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratíslava, zapísaný: Obchodný regíster Okresného súdu Bratíslava l, oddíel Sa, vložka číslo 2081/B,

IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu: Retaíl Shop Rep 5127814 , Kód tlačíva: 405
Zastúpený: Pasovský, Ivan

,(dale] len PODNIK) a

PRÁVNiCKÁ OSOBA/FYZiCKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ
Obchodné meno / Obec Oponíce, Oponíce 105,95614 Oponíce
Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikateľa:
E-mail ou.cooniceššqmall.com Telefón: 0905610108
Kontaktnýe-mail: ou.oponiceššqmait.corn Kontaktnémobilnéčíslo: 0905610108
ICO 00310875 'DIC: , IC pre DPH
(dalej len "Účastník')

ŠTATUTÁRNY ORGÁN' ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA' SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: Peter Marko
Ulica: l Súpisné číslo: , , Orientačné číslo: ,
Obec: , PSC: ,
Telefón: , C.OP / Pasu: , -

ADRESÁT d . I . . hr ť• a resa zasie arua prsornnyc IS In
Titul/Meno/Priezvisko: Obec Oponice
Adresa zasielania: Oponice 105, 95614 Ooonice
Spôsob fakturácie: Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprístupnená na internetovej stránke Podniku

Požadujem doručovaníe EF PDF do e-mailu oponice@gmail.com
Číslo SMS notifikácie:
Zúčtovacie obdobie: Mesačne od 15.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci

SIM KARTA A KONCOVÉ ZARIADENIE
Mobiln' Hlas SIM karta č. 8942102480001674189 Mobiln' Hlas Tel. č. 0910902699
IMEI Alcatel2051X 358329074545055

TABUĽKA Č. 1
AKCIA: Happy akciová ponuka Aktivácia

Služba: Mobilný Hlas DOBA VIAZANOSTI: 24 mesiacov
Program služby: Happy XS
Kontrola dát v roarninqu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 60,00
100 mínút extra zl'ava 100,00 % Aktivácia

100 minút extra
Rozhodcovská doložka: Nie
Univerzálna odkazová schránka
Volania najbližším Deaktivácia

Telefónne číslo: 0385317125 Telefónne číslo:
Telefónne číslo:
Zverejnenie v telef. zozname: Žiadam onezverejnenie
Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Súčet všetkých zliav zo štandardných 50,00 EUR jednorázovo
poplatkov za Služby
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Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť
Neakciová maloobchodná cena za KZlDátové 39,00 EUR jednorázovo
zariadenie
Akciová kúpna cena za KZlDátové zariadenie Kúpna cena 1,00 EUR jednorázovo
Základ zmluvnej pokuty - počiatočná suma, 88,00 EUR jednorázovo *
ktorá bude klesať. . . .
Na polozky oznacene • sa neuplatňuie DPH
Podnik a Účastnik uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k t.člSIM karte s čislom uvedeným v záhlaví tohto Dodatku (ďalej len ,Zmluvaj mení a
upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenía Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

1) PREDMET DODATKU:

a) Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať program Služieb uvedený v tabuľke Č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v tabuľke s näzvom 'SIM karta a koncové zariadenie'.
resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len 'SIM karta').

b) Záväzok Podniku vykonať zmenu pôvodného programu Služieb vo vzťahu k SIM kartám špecifikovaným v tabuľke s näzvom 'SIM karta a koncové zariadenie' tohto Dodatku na program
Služieb uvedený v tabulke č.1 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 Účastníka (i) riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb Podniku, uvedenú pre prislušný program Služieb zvolený podta tabuľky Č. 1 Účastníkom, v Cenniku pre
poskytovanie služieb Podniku (ďalej len ,Cennik') platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodržiavať svoje povinnosti v súlade s týmto Dodatkom, Zmluvou, Cenníkom, Osobitnými
podmienkami pre poskytovanie zvoleného programu Služieb (ďalej len ,Osobitné podmienky'), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všecbecnými podmienkami pre poskytovanie
verejných služieb (ďalej len ,Všeobecné podmienky"), s ktorými sa mal Účastnik možnosť oboznámiť pred podpisom tohto Dodatku na intemetovej stránke Podniku www.telekom.sk alebo
na predajných miestach Podniku.

d) Záväzok Podniku poskytnúť účastnikovi počas doby viazanosti zľavu vo výške podľa tabul1<yČ. 1, a to z ceny Služieb, ku ktorým je v tabuľke Č. 1 percentuálna výška takto poskytnutej zľavy
priradená.

e) Záväzok Podniku predať účastnikovi koncové zariadenie (ďalej len 'Kľ) za akciovú kúpnu cenu špecifikovan ú v tabuľke Č. 1, ktoru sa zaväzuje Účastnik pri podpise tohto Dodatku uhradiť
pričom prevzatie KZ Účastníkom a uhradenie akciovej kúpnej ceny za KZ potvrdzuje Účastník a Podnik svojim podpisom na tomto Dodatku. Rozdiel medzi akciovou kúpnou cenou Ki
podľa predchádzajúcej vety a neakciovou maloobchod nou cenou KZ podľa Cenníka neakciových telefónov aktuálneho v deň uzavretia tohto Dodatku. predstavuje zľavu poskytnutú
Podnikom Učastnikovi z dôvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle tohto Dodatku.

f) Benefity. zľavy alebo íné výhody, ktoré Účastník získava na základe tohto Dodatku nie sú zlučiteľné so zľavami, ktoré sú spojené s členstvom v skupine Magenta 1 podľa podmienok
uvedených v Osobítných podmienkach pre poskytovanie zliav Magenta 1 a v Cenniku.

2) ELEKTRONiCKÁ FAKTÚRA: Účastnik podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/udeľuje súhlas na poskytovanie faktúry v elektronickej forme, a zároveň súhlas s poskytovanim EF spristupnením na
intemetovej stránke Podniku podľa platných Všecbecných podmienok a Cennika. Zároveň bude účastníkoví bezplatne poskytovaná služba Podrobný výpis v elektronickej forme na internetovej
stránke podniku. Ak Učastnik využil možnosť zasiela nia rovnopisu EF na e-mail, EF bude zároveň doručovaná ako príloha e-mailovej správy vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú
Účastnikom pre zasielanie EF podľa tohto Dodatku a jej otvorenie nebude chránené heslom proti necprávnenému pristupu k údajom. Účastník podpisom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vedomý
zodpovednosti za ochranu údajov na EF zasielanej na nim určenú e-mailovú adresu pred pristupom tretieh osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastnikovi pristupom necprávnených
osôb k údajom na EF vo formáte PDF. Odpis EF v listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cennika.

3) ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v tabuľke s názvom 'Adresát - adresa zasielania pisomných listin'. Pripadnú zmenu trvania zúčtovacieho obdobia Podnik
oznámi účastnikovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

4) z).,VÄZOK VIAZANOSTI: Účastnik sa zaväzuje. že po dobu viazanosti, ktorej dižka je špecifikovan á v tabuľke Č. 1 a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej len ,doba víazanosti"), (i) bude
vo vzťahu k SIM karte využivať Služby Podniku podľa Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu využivania Služby Podniku pred uplynutím doby viazanosti, a (ii) bude
riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované Služby (ďalej len ,záväzok viazanostij. Porušenim záväzku viazanosti preto je:

a) ukončenie využivania Služieb Podniku pred uplynutim doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;

b) ukončenie využivanía Služieb Podniku pred uplynutím doby viazanosti v dôsledku prenosu telefónneho čisla uvedeného v Zmluve k inému podniku poskytujúcemu služby elektronických
komunikácii pred uplynutím doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastnikom počas doby viazanosti do 45 dni po splatnosti. v dôsledku ktorého dôjde k prerušeniu poskytovania Služieb podľa Všecbecných podmienok;

(ďalej len 'porušenie záväzku viazanosti').
5) ZMLUVNÁ POKUTA: V dôsledku porušenia záväzku viazanosti Účastníkom, vznikne Podniku voči Účastníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta. okrem sankčnej a prevenčnej

funkcie. predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záväzku viazanosti Účastnikom. Paušalizovaná náhrada škody podra predchádzajúcej vety pozostáva z
celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkových služieb) podl'a Cenníka a/alebo (ii) z neakciovej maloobchodnej ceny KZ podľa Cennika neakciových telefónov
aktuálneho v deň uzavretia tohto Dodatku poskytnutej účastnikovi na základe tohto Dodatku, ako benefitu za prevzatie záväzku viazanosti. Celková suma zl'avy, poskytnutej Účastnikovi za
prevzatie záväzku viazanosti na základe tohto Dodatku. je uvedená v tabuľke Č. 1 (ďalej len ,Základ pre výpočet zmluvnej pokuty"). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná ku dňu
porušenia záväzku viazanosti podľa nižšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie Základu zmluvnej pokuty počas plynutia doby viazanosti až do dňa porušenia záväzku viazanosti
podľa tejto Zmluvy:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokuty/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dni zostávajúcich do konca doby viazanosti

Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Účastnikovi vyúčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká záväzok viazanosti. Uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknutý
nárok Podniku na náhradu škody presahujúcej výšku uhradenej zmluvnej pokuty.

6) NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY: Podnik necdvolaterne navrhuje Účastníkovi, ktorý nie je spotrebiterom, uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky v
nasledovnom znení (ďalej ,Rl'): ,Podnik a Účastnik sa dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti s Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym
rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie (ďalej ,RSj jedným rozhodcom, a to podľa Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Účastnika záväzné.
Účastník má právo odstúpiť od tejto Rl. a to pisomne do 30 dni odo dňa jej uzatvorenia. Účastnik berie na vedomie. že nie je povinný prijať predložený návrh na uzavretie Rl a ak tento návrh
neprijme, spory medzi Účastnikom a Podnikom vyplývajúce z poskytovania Platobných služíeb Podnikom budú riešiť všeobecné súdy podľa osobitných právnych predpisov. Prijatím návrhu na
uzavretie Rl nie je dotknuté právo Účastnika alebo Podniku predložiť spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všecbecnému súdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo
Účastník už podal žalobu na RS, pretože po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na všeobecnom súde.

Účastnik uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky neprijima.

7) PRECHODNÉ USTANOVENIE: Tento Dodatok tvori neoddelitel'nú súčasť Zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť doteraz platného dodatku k Zmluve
uzavretého medzi stranami, a zároveň zaniká právo Účastnika na akékoľvek doteraz poskytované zľavy spojené s prevzatím skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu k SIM karte špecifikovanej v
tabuľke s názvom 'SIM karta a koncové zariadenie' tohto Dodatku. Pokiaľ sa Podnik a Účastnik nedohodnú inak, po uplynuti doby viazanosti. na ktoru bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik
na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú poskytovať Účastnikovi Služby v súlade s dojednanim uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zmluve, a to bez viazanosti, za štandardnú cenu podľa
aktuálneho Cenníka.

8) PLATNOSt, ÚČiNNOSt DODATKU A MOŽNOSt ZMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Doba viazanosti uvedená v
Tabuľke č.1 tohto Dodatku sa v prípade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastnika alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť účastnikovi
poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všecbecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania
Služieb Podniku (počitané v dňoch), kedy doba viazanosti neplynie. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v Zmluve, Všecbecných podmienkach alebo Cenníku. Zmena
programu Služieb uvedeného v tabuľke Č. 1 tohto Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastnik sa dohodli na určeni dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že
tieto dôvody sú obsahom časti Všecbecných podmienok, upravujúcej zmenu Zmluvy.

Kód objednávky: 1-99494194849
vO.16.016-20171030-16:56:21

Strana 2/3

Citlivé



9) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude používať údaje o Účastníkoví za podmíenok uvedených v Podmíenkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov (ďalej
len .Podmienk() a v príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmíenky spracúvania údajov o Účastníkovi sú blížšíe špecifikované v Podmienkach. Ak môže Účastník zamedzíť, aby sa
jeho údaje používalí na určité účely, Účastník môže kedykol'vek Podníku oznámíť, že sí neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania údajov Účastníka udelenie súhlasu,
môže Účastník takýto súhlas kedykorvek odvolať, v prípade, že ho udelil. Účastník môže Podník kedykorvek požiadať o ínfonmáciu, ako sa jeho údaje používajú. Víac ínformácií o používaní údajov
možno nájsť na www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí.

10) Podnik ponúkol Účastnikovi možnosť pri podpise a uzavretí tohto Dodatku využiť technické zariadenie v Predajnom mieste Podniku.

(i) Ak Účastník túto možnosť využil, je tento Dodatok uzavretý v písomnej forme a podpísaný digitalizovaným podpisom Podniku a Účastnika prostredníctvom daného technického zariadenia.
Účastník vyhlasuje, že bol pred uzavretím Dodatku Podnikom infonmovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmä o tom, že digitalizovaný podpis Účastníka je jeho vlastnonučným podpisom
preneseným na Dodatok prostredníctvom technického zariadenia ako jedinečný technický záznam vytvorený len pre účely tohto Dodatku a tvoriaci jeho trvalú neoddeliternú súčasť. Účastník
súhlasi so spracúvaním záznamu svojho digitalizovaného podpisu jeho priradenim k podpísanému dokumentu na účel uzavretia a plnenia Dodatku. Tento záznam o digitalizovanom podpise
Účastnika nebude využitý na žiadne iné účely, a to ani samostatne ani v spojení s iným dokumentom. Uzavretím Dodatku takýmto spôsobom nie je dotknutá platnosť Dodatku, ani jeho pisomná
forma a takto podpísaný Dodatok má silu originálu.

Ak Účastník využil možnost' 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 Účastnika tohto Dodatku. Dodatok bude ako priloha e-mailu chránený heslom pred jeho otvorením neoprávnenými
osobami, ktoré Podnik doruči Účastníkovi formou SMS na mobilné telefónne číslo určené Účastníkom a uvedené ako kontaktné mobilné číslo v časti ídentifikácie Účastníka tohto Dodatku. Ak
Účastnik požiadal pred podpisom tohto Dodatku o odovzdanie jedného rovnopisu tohto Dodatku v listínnej forme, je mu popri rovnopise zaslaním do e-mailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej
forme. Inak Podnik odovzdá Účastnikovi iba jeden rovnopis Dodatku v listinnej forme.

(ii) Ak Účastník túto možnosť nevyužil, je tento Dodatok uzavretý v pisomnej forme a podpísaný vlastnonučnými podpismi Podniku a Účastnika zachytenými na Dodatku priamo, bez použitia
technického zariadenia, pričom Účastníkovi je zo strany Podniku odovzdaný jeden rovnopis tohto Dodatku v listinnej forme.
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Topoľčany 03.11.2017

J O 2 Slovak Telekom, a.s. v zastúpeni
Pasovský, Ivan

a I meno priezvisko zákazn ika
Obec Oponice
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