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Dohoda o zmene Zmluvy o pripojení 
-výmena SIM/dátového zariadenia 

k Zmluvám o pripojení špecifikovaným v prílohe č. 1 tejto Dohody 
(ďalej len "Dohoda") 

@ 
/.?/ŕ'()/1/SL- l'uJd/L. 

PODNIK· ST -C 1 strana 
Obchodné meno: 
Sídlo l adresa: 
Zapísaný: 

IČO: 

Zastúpený: 
. " (dalej len ,.Podmk ) a 

Slovak Telekom a.s. 
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 

35 763 469 l DIČ: 2020273893 IC pre DPH: l SK2020273893 
Brightpoint Slovakia, s.r.o. so sídlom l Kód tlačiva: l C0040, C0130 Lpgistický areál Westpoint D2, Lozorno, Kód predajcu: 
ICO: 35 879 157 

A ÚČASTNÍK- FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ· B ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ· 

l l 
Obchodné meno l 

1--'-T .:..:it..::.ul:.:..: ----t-------'--'M-"e.::..n"'o'-':---'--------+_, n"-' á"'i zi" o-'cv:,_,_�
.

---11-'-P.c.cac.c.ra_z-'it-'- ol""'"' ogický ústav Sl._.::::a"k� .:...· v.:.:i.::ed:::._ ___ ____ ---1 

Priezvisko: 
Bydlisko: . 
(ulica, PSC, 
mesto) 

Rodné číslo: 

Číslo OP: 

Sídlo l miesto 
podnikania: Hlinkova 3, 04001 Košice 
Register, číslo 
zápisu 
podnikat�r'-"' a"-: ---1----------,-, ----.------------1 l IC pre l 
IČO: 00586951 DPH: -=0-------� l Zastúpený: 

,..-·,-c,---,,........, _,"...----------'--'(meno, E:Jrie�v:isk_<:_> zástupcu L_ ___ .... ___________ _ _____________ __j 
(daleJ len "Učastník"), 
Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa pôvodný text Zmluvy o pripojení formou tejto Dohody mení tak, ako je uvedené v tejto 
Dohode: 

Výmena SIM karty: Postpaid D Twin SIM karta D Easy/Fix 
Pôvodná SIM karta: Sériové číslo SIM karty: 8942102180006351334 Tel. číslo: 903623343 
Nová SIM karta: Sériové číslo SIM karty: 8942102480004032666 Tel. číslo: 903623343 
Dôvod výrneny SIM D Strata, krádež, 1:81 Twin SIM karta D Zmena názvu operátora 
karty: poškodenie O Retencia O Iný dôvod 

O Nefunkčnosť 0 VIP SIM karta 
0Mobil Multibanking 

Opätovná aktivácia SIM karty: O áno O nie Zmeškané l Dána O nie 
hovory 

v . SIM karta Easy/F1x bude funkcna najneskor do 2 pracovnych dm od podp1sama tejto dohody. Pn vymene SIM karty dochadza k zmene PIN2 
a PUK2 kódov. V prípade, ak Účastník používa služby dostupné prostredníctvom uvedených kódov, po výmene SIM karty je potrebné 
požiadať o ich opätovné pridelenie na tel. linke Služby zákazníkom 123 45 alebo písomne alebo osobne na predajných miestach Podniku. 
Kódy PIN2 a PUK2 budú Účastníkovi poskytnuté za poplatok v zmysle aktuálneho Cenníka služieb Podniku. Poškodenú alebo nefunkčnú 
SIM kartu je Účastník povinný odovzdať Podniku. 

rymena ďt "h " d  . l vb TM b"l a ove o zana ema pn s uz e - o 1 emo b"l • .  1 ny mternet: 

Výrobné číslo pôvodného zariadenia: l Výrobné číslo nového zariadenia: 
l Sériové číslo novej SIM karty: 

Dôvod wmeny: O nefunkčné zariadenie O iný dôvod 

Účastník podpisom tejto Dohody povrdzuje prevzatie O vyššie špecifikovanej Novej SIM karty O dátového zariadenia pri službe l
Mobile mobilný internet. 

Táto Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o pripojení v zneni jej neskorších zmien a dodatkov. Všetky práva a povinnosti, ktoré nie sú 
upravené touto Dohodou, ostávajú zachované v pôvodnom znení. Prosíme uchovať túto dohodu pre prípad reklamácie. 

VBratislave , dňa 29.02.20!3 R.I C �- . .. c;.u NT. 

Brlghtpoin 
LoJhtlcký 

r.,.. w1o, 

SH! : G �� 
Slovak Telekom, a .. 

V zastúpení: Brightpoint Slovakia, s.r.o, so sídlom 
Logistický areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35 879 157 

Slovak Telekom- Dôverné 

S l ovenská akadémia v;ed 

Hlinkova 3 040 Oí Košice 
5 

2010/A 

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik



Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov 
(ďalej len "Zmluva") medzi 

PODNIK 
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
Sidlo l adresa Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
l CO 35 763 469 Dl 2020273893 

• 

ST- C 2 str. 

Evidenčné číslo zmluvy . 

l pre DPH SK2020273893 
Zastúpen'f Brightpolnt Slovakia, s.r.o., so sídlom Loglstický areál l Kód predajcu: l 01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL l Kód tlačiva: l C0020 

Westpolnt 02, Lozorno, IČO: 35879157 . " (ďaleJ len Podmk ) a 

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné meno l názov Parazitologický ústav SAV 
Si dio l miesto podnikania Hlin kova 620/3, 040 01 Košice- Sever 
Register, člslo zápisu podnikatera 
l CO 00586951 Dl 
Zastúpený Branislav Pet'ko 

(ďalej len "Učastník") 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN 
Obchodné meno alebo názov Parazitologický ústav SAV 
Ulica, súp. číslo Hlinkova 620/3 Obec 

SPÔSOB FAKTURÁCIE: 
Poskytovanie elektronickej formy faktúry (ďalej len "EF") na Internetovej stránke Podniku 
Zasielanie na emailovú adresu Nie 

SIM KARTA 
Telefónne člslo 911356200 
Dátum aktivácie 6. marca 2012 

Verejná telefónna služba GSM/ UMTS 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
.t CLIP ./ Varné minúty 
./ Povolenie medzinárodných hovorov Biznis balík: štandardné minúty 

./ Dátové služby 
Služba: Internet v mobile 100 

O Žiadam o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a informačnej službe2) 

./ Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastnikov a informačnej službe2) 
Pozn .. 

Košice - Sever 

Notifikačné číslo 

SIM karta č. 
Zúčtovacie obdobie je 
jednomesačné 
Program služieb 

/ Jazyk účtu 
Jazyk: SJ 

,/ MMS 

l pre DPH o 

PS 040 01 

Ano 

8942102480003923766 
Od: 15. dňa mesiaca vrátane Do: 14. dňa mesiaca vrátane 

Podnikatel NAJ 150(250) 

./ Notif. SMS o vystavení faktúry 

2) Informácia o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastníkov a informačnej službe: 
Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapi sať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovaterom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: 
telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a Udaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa tNalého pobytu v prípade fyzickej osoby. nepodnikatera, ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby 
- podnikateľa, iii} obchodné meno alebo názov a sídlo v prípade právnickej osoby. V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byť zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. 
V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej časti Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejňovania údajov účastnikov v 
telefónnom zozname a informačných službách. 

MOBILNÝ TELEFÓN 
l Typ mobilného telefónu: l Výrobné čislo (IMEI): 1-

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre pcskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej aj len 
"Všeobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovať (ďalej len �osobitné podmienky") a Cenníkom , ktoré sa ako neoddeliterné súčasti tejto 
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyššie špecifikovanej SIM karty (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve 
špecifikované služby Podniku (ďalej aj len .Služby"), (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky pcvinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných pcdmienok, najmä 
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv} ak som ako Účastník prešiel z užívania služby Easy na užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho čísla, 
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je bližšie špecifikovaná v tabulke podra tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy. 
Súhlasím s poskytovaním Elektronickej formy faktúry (ďalej len EF) podra Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň a súhlasfm s poskytovan fm EF prostredníctvom internetu sprístupnením na internetovej stránke 
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom pcskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných pcdmienkach. Cena za pcskytované Služby je stanovená 
Cenníkom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné menil' niektorým zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve, 
Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytovaní služieb- Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špecifikovanej 
SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa . 

Ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zároveň 
dohodli, že pôvodná zmluva o pcskytovani verejných služieb (v zneni všetkých jej dodatkov, zmien a doplneni uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom 
pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytovani verejných služieb, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo 
Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovaných Služieb na 
základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach). 

V prípade, ak Účastnik pred uzavretim tejto Zmluvy využival Služby Podniku prostrednictvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o pcskytovaní verejných služieb, ktorá v zmysle príslušných 
právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočností (vrátane skutočností uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Podnik môže po 
uzavretí tejto Zmluvy odovzdať Účastníkovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré Účastník užíval na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb. 

V prípade, ak k uzavretiu tejto Zmluvy došlo v zmysle zákona č.  108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (i) formou podomového predaja alebo (ii) na diaľku na základe 
telefonickej objednávky Účastníka, s doručovaním prostredníctvom kuriéra, a teda bez súčasnej prítomnosti Podniku a Účastníka, je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý si Služby pod ra tejto Zmluvy neobjednal 
pre účely výkonu svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dni od jej uzavretia a to ( i) v prípade, ak Účastník súčasne využil ponuku Podniku 
na kúpu zravneného mobilného telefónu, je povinný tak urobiť výlučne osobne na predajnom mieste Podniku a na príslušnom tlačive Podniku spolu s vrátením kompletného a nepoškodeného mobilného telefónu v 
originálnom balení v súlade s podmienkami uvedenými v Dodatku k Zmluve a spclu so SIM kartou, a (ii) v prípade, ak Účastník nevyužil ponuku Podniku na kúpu zľavneného mobilného telefónu, je oprávnený 
od tejto Zmluvy odstúpiť osobne na ktoromkoľvek predajnom mieste alebo doručením písomného prejavu vôle Účastníka odstúpiť od tejto Zmluvy na adresu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 
13 Bratislava, spolu so SIM kartou. V prípade, ak Účastník využije právo odstúpiť od tejto Zmluvy alebo kúpy zravneného mobilného telefónu, ak sa má uplatniť a v súvislosti s touto Zmluvou prešiel z užívania 
služieb Easy na mesačný program služieb podľa tejto Zmluvy, Podnik bude Účastníkovi ďalej vo vztahu k SIM karte pcskytovaľ pôvodný program služieb, ktorý využíval na základe pôvodnej Zmluvy. Odstúpenie 
od tejto Zmluvy musí mat' písomnú formu. 

Slovak Telekom dôverné 

11111 1111111111111 111111111111 1111 1111 
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Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik



. . . . . . ��� . . 
VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom 
Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu. 

v .......... .... .. 

Slovak Telekom dôverné 

� .// /Í -1-.é #' ;:/. .;7. LV.<_ 
v ....................................... ť?.JJ······························· 

Parazitologický ústav SAV 

PI A RAZ'- ' l "r:Y.��siQpení . 
. 

. c 
,... r P1ä��i�Jflt.l?'<!l<9C i\{ USTAV 
Slovenská akadémia vied 

Hlir1imva 3 040 01 Kúšice 
;:) 
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k Zmluve o poskytovaní verejných služieb , 
uzavretý podra zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov 
t. č. 911356200, SIM karta č. 8942102480003923766 
(ďalej len "Dodatok") 

PODNIK 
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 

Sídlo l adresa Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
l o 35 763 469 Dl 2020273893 

• • • • • • • • 

ST-C1 str. 

l pre DPH SK2020273893 
Zastúpený Brlghtpolnt Slovakia, s.r.':'·• so sídlom Logistický areál l Kód predajcu: l 01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL j Kód tlačiva: l C0030 

Westpoint 02, Lozorno, ICO: 35879157 ... (ďaleJ len Podmk ) a 

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné meno l názov Parazitologický ústav SAV 

Sídlo l miesto podnikania Hlinkova 620/3, 040 01 Košice -Sever 
Register, číslo zápisu podnikatera 

IO 00586951 OIC IC pre DPH 
Za stú penY Branislav Pet'ko 

TABUĽKAČ.1 
Program služieb: Podnikatel NAJ 150(250) Aktivačný poplatok: 0,02€ 
Typ MT/Dátové zariadenie Výrobné čislo (IMEI/EUI) 

Maximálna kúpna cena za MT/Dátové zariadenie 

Doba viazanosti: 24 mesiacov Minimálny program Služieb: PODNIKA TEL NAJ 150 
Zmluvná pokuta: 199,00 € 

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k t.č/SIM karte s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku meni a upravuje v rozsahu 
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len .Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

1. Predmetom tohto Dodatku je: 

a) aktivácia programu Služieb uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať 
(ďalej len "SIM karta") s tým, že Účastník je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku; 

b) záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom, 
Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej len .Všeobecné podmienky"), Cennikom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len 
.Cenník") a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím 
tohto Dodatku k Zmluve, a to vo výške 3,98 € s DPH (ďalej len ,,Administratívny poplatok"), pričom Administratívny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom 
a doručenej Účastnikovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvara Dodatok 
(i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade 
s Cenníkom. Účastník podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na 
www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradi a na predajných miestach Podniku. 

c) záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi vybraný program Služieb Podnikateľ NAJ odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku za zvýhodnený 
mesačný poplatok (i) 19,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikater NAJ 90,(ii) 31,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval 
program Služieb Podnikater NAJ 150, (iii) 54,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikater NAJ 300 (iv) 99,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto 
Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ NAJ 600, (v) 139,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikater NAJ 1200. Zároveň sa Podnik zaväzuje 
poskytovať vo vzťahu k SIM karte službu Balík SMS 3,99 (i) za zvýhodnený mesačný poplatok 3,99 € v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikater NAJ 90 alebo 
Podnikater NAJ 150 (ii) bez účtovania mesačného poplatku za Službu Balík SMS 3,99 v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikater NAJ 300, alebo Podnikater 
NAJ 600, alebo Podnikater NAJ 1200. Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) tento Dodatok sa považuje za žiadosť o aktiváciu vybraného programu Služieb Podnikater NAJ, (ii) nárok 
na benefit podra tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa neobnoví v prípade zmeny programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na akýkoľvek iný program Služieb Podniku ako program Služieb 
Podnikater NAJ, (iii) po uplynutí doby poskytovania benefitu podra tohto bodu Dodatku bude Podnik vo vzťahu k SIM karte Účastníkovi ďalej poskytovať príslušný program Podnikater za podmienok 
podra aktuálneho Cenníka, ak Podnik neurčl inak. Hovory na účastnícke čísla do všetkých sieti v SR a zo SR aj do všetkých sieti v krajinách EÚ, USA, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island sa účtujú 
po sekundách od prvej sekundy. 

2. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku (ďalej len .doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopustí takého konania a ani 
neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za žiadosť 
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoved Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od 
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinností na strane Podniku. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasi s tým, že počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej 
v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivované ho programu Služieb na program Služieb Pod ra seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivované ho programu Služieb Pod ra 
seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom Podnik a Účastník sa dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podra tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka 
o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohľadom 
na Podnikom poskytnutú zravu z poplatku za vydanie SIM karty sa Podnik a Účastník dohodli, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla 
uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasi s tým, že v prípade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je 
v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabulke č. 1 tohto Dodatku. 

3. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v taburke č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižším mesačným poplatkom, ako má 
minimálny program služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku. 

4. V prípade porušenia záväzku Účastníka uvedeného v bode 1 písm. b) tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastník povinný uhradiť Podniku 
zmluvnú pokutu uvedenú v tabuľke č.1.V prípade žiadosti Účastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu tohto Dodatku je zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety splatná okamihom 
doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku. 

5. Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami, pričom zmena pôvodného programu Služieb podra bodu tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle bodu 1 tohto 
Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni uzavretia tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto 
Dodatku, ktorá sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi 
poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predÍži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia 
poskytovania Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník uzavrel tento Dodatok pri jeho doručeni kuriérom, je pre účely posudzovania začiatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto Dodatku rozhodujúci 
okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb podra bodu tohto Dodatku. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť ta�. že k základu dane (cene bez DPH) 
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku. 

7. Tento Dodatok tvori neoddelitefnú súčasť Zmluvy. 

V .. 

SIOI@k )Tefe 'kán\, �,'}H c . • �G -Hl 
v zastúpení 

Bnghtpo�nt Slova kra, s r o  , so sídlom lo trcký 
areál Westpoint D2, lozorno, IČO: 35879157 

Slovak Telekom dôverné 

11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 
1046303360110 

Parazitologický ústav SAV 

DA.-;�o.v:zaslúpe'!Í . . , , . , ·· <r I"·�Tô\1 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . 

Vážený pán /pani Parazitologický ústav SAV, 

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať práve naše služby. 

Ak ste naším novým zákazníkom, alebo ste prešli z predplatených služieb na mesačný 

program, program, ktorý ste si vybrali, Vám bude aktivovaný najneskôr do troch 
pracovných dní od doručenia tejto zásielky. 

Zároveň by sme Vám chceli ponúknuť naše ďalšie služby s bezplatnou aktiváciou, 
ktoré Vám prinesú viac pohodlia . 

Elektronická faktúra 
• zasielanie faktúr pohodlne a bezpečne do Vašej e-mailovej schránky 
• vysoká miera bezpečnosti Vašich údajov 

• plnohodnotne nahrádza papierovú faktúru a je platným daňovým dokladom 
• možnosť stiahnuť dáta z faktúry priamo do účtovného systému 

Inkaso 
• úhrada faktúr prebieha automaticky a bezhotovostne 
• len do výšky Vami stanoveného limitu 
• garancia, že platba prebehne vždy včas, bez rizika omeškania 

Web'n'walk- skutočný internet v mobile 
• surfovanie po webových stránkach, ktoré sa zobrazujú na displeji Vášho mobilného 

telefónu 
• okamžitý prístup na internet a do Vašej e-mailovej schránky kdekol'vek ste a 

kedykol'vek chcete 

Uvedené služby si môžete aktivovať na bezplatných linkách 

Zákaznícka linka Telekom 0800123456 lebo 0800 800 999 T -Mobile Kuriér 

S pozdravom 

Slovak Telekom, a.s. 

Služby zákazníkom 

Adresa Slovak Telekom, a.s. 

Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava 
Telefón 12345, +421 903 903 903 

IČO 35 763 469 
IČ DPH SK2020273893 

E-mail office@t-mobile.sk 
Internet www.t-mobile.sk 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . 

Upozornenia: 
• Ak sa na Vašom mobilnom zariadení vyskytne počas záručnej lehoty chyba, za ktorú 

zodpovedá spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ste oprávnený tieto chyby reklamovať 
v niektorom Telekom Centre. 

• Reklamačný poriadok spoločnosti Slovak Telekom, a.s., pre tovar je zverejnený na 
www.telekom.sk. 

• Ak ste fyzická osoba a službu ste si neobjednali na účely výkonu svojho 
zamestnania, povolania alebo podnikania a ak predmetom zásielky bol aj mobilný 
telefón alebo dátové zariadenie, môžete v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane 
spotrebitel'a pri podomovom a zásielkovom predaji odstúpiť od kúpy mobilného 
alebo dátového zariadenia do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia mobilného alebo 
dátového zariadenia písomnou formou na firemnom predajnom mieste spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. V prípade odstúpenia si so sebou prineste: občiansky preukaz, 
Dodatok k Zmluve o pripojení, záručný list, doklad o úhrade kúpnej ceny zakúpeného 
mobilného telefónu, doklad o prijatí zásielky. 

Zoznam Telekom Centier: 
BANSKÁ BYSTRICA: Nám. SNP 16, EUROPA - Na Troskách 25, BRATISLAVA: 
Polus City Center - Vajnorská 1 OO/A, Námestie SNP 13, Krížna 13, Avion - lvánska 
cesta 12, KOŠICE: Toryská 3, Cassovia - Pri prachárni 4, OPTIMA - Moldavská 
cesta 32, LEVICE: Štúrova 9, MARTIN: M.R.Štefánika 52, MICHALOV CE: Námestie 
osloboditel'ov 67, NITRA: Štefánikova 61, POPRAD: Námestie Svätého Egídia 
3643/82A, PREŠOV: Hlavná 54, TRENČÍN: Sládkovičova 3, TRNAVA: Hviezdoslavova 
14, ZVOLEN: Námestie SNP 20, ŽILINA: Hviezdoslavova 16, Farská 6 

Adresa Slovak Telekom, a. s. 
Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava 

Telefón 12345, +421 903 903 903 
IČO 35 763 469 

IČ DPH SK2020273893 
E-mail office@t-mobile.sk 

Internet INWW.t-mobile.sk 
Zapisana v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka čisto 2081/B 



úhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 
Žiadost' o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy 
l. č. 911356200, SIM karta č. 8942102480003923766 

PODNIK 
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
Sídlo l adresa Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava 
Zapisany Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
ICO 
Zastúpený 

. " (ďalej len Podnrk ) a 

35 763 469 l OIC 
Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlo m  logistlcký 
Westpoint 02, lozorno, IČO: 35879157 

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné meno l názov 
Sídlo l miesto podnikania 
Register, či sla 
podnikateľa 
IGO 
Zastúpený 
Oátum narodenia: •) " . " (ďalej len Ucastntk ) 

zápisu 

UDELENIE SÚHLASU: 

Parazitologický ústav SAV 
Hlin kova 620/3, 040 01 Košice-Sever 
·--

00586951 l OIC 
Branislav Peťka 

j_ Cl Zena O Muž 

l 2020273893 
areál l Kód predajcu: 

l 

l 

• • • • • • • • 

ST-C 1 str. 

! IC pre DPH SK2020273893 
l 01.KE.CEBE.CERVENAK.PAVOL 

! IC pre DPH o 

Ja, Účastník, týmto súhlasím, aby spoločnost' Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,82513 Bratislava (ďalej len "spoločnost' Slovak Telekom") 
(i) .l ÁNO O NIE používala moje údaje na marketingové účely (napr. na vypracovanie marketingových ponúk spoločnosti Slovak Telekom alebo inych osôb). Tento súhlas sa vzťahuje na údaje 

získané zo všetkych zmluvnych vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom v zmysle všeobecných podmienok vydanych spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y (článok 
"Spracúvanie na marketingové účelyw) tzn. aj na údaje, ktoré o Účastníkovi spoločnosť Slovak Telekom získa zo zmlúv, ktoré budú uzavreté až v budúcnosti, ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti 
a zahŕňa identifikačné, kontaktné, prevádzkové a iné údaje, ktoré spoločnosť Slovak Telekom ziska v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. doba trvania zmlúv, druh programu služieb, aktivované 
služby, objem prevádzky, mnou volané telefónne čísla), s výnimkou môjho rodného čísla, čísla identifikačného dokladu alebo iného dokladu totožnosti, štátnej príslušnosti a výške mojich neuhradenych 
záväzkov. Tento súhlas sa vzt'ahuje aj na údaj o dátume môjho narodenia a na údaj o mojom pohlaví (muž/žena) uvedené vyššie v tabuľke; Slovak Telekom môže na základe poskytnutého dátumu 
narodenia spracúvať na marketingové účely aj údaj o mojom veku. Zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť Slovak Telekom kontaktovala pre účely priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti 
Slovak Telekom a inych osôb najmä prostredníctvom volania, automatickych volacích systémov, zasielania elektronickej pošty, vrátane SMS a MMS. Súhlas podľa tohto bodu trvá do uplynutia 1 roka 
po zániku všetkých zmluvných vzťahov medzi mnou a spoločnosťou Slovak Telekom. 

(ii) O ÁNO .l NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (i) spoločnosti Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a ďalším dcérskym spoločnostiam spoločnosti Slovak 
Telekom. lieta osoby môžu používať poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v bode (i) (tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie volaním alebo elektronickou poštou), 
a to po dobu 1 roka po tom, čo im budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené aj vo všeobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre príslušnú/é službu/y 
(článok Poskytovanie údajov) 

Spoločnosť Slovak Telekom môže používať moje údaje na marketingové účely za podmienok uvedenych vo všeobecných podmienkach vydanych spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y, v 
príslušných právnych predpisoch a v súlade s mojimi súhlasmi, ak sú podmienkou spracúvania. Beriem na vedomie, že poskytnutie údajov a súhlasov podľa bodov (i) a/alebo (ii) vyššie na ich spracúvanie 
na marketingové účely je dobrovoľné. lieta súhlasy môžem kedykoľvek odvolať prejavom vôle doručenym spoločnosti Slovak Telekom. 
Beriem na vedomie, že môžem spoločnosť Slovak Telekom požiadať o informáciu, ako sa moje údaje používajú. Detailné vymedzenie práv obsahuje §20 zákona o ochrane osobnych údajov a sú bližšie 
špecifikované aj vo všeobecnych podmienkach vydanych spoločnosťou Slovak Telekom pre prislušnú/é službu/y(článok Poučenie o právach dotknutej osoby). 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV: 

1) Žiadam o vyčlenenie z databázy pre zasielanie reklamných informácií cez •*): 
Cl SMS Cl MMS 
O Telemarketing (volania) 

2) Žiadam .. ): 

O Listy, letáky zasielané poštou 
De-mail 
O Ponuky vo faktúre 

O aby mi spoločnosť Slovak Telekom nezasielala reklamné ponuky a informácie týkajúce sa produktov a služieb tretích strán 

Vyhlasujem, že vyššie uvedené súhlasy zodpovedajú mojej slobodnej a vážnej vôli. 

l •" ., 
í'\0t:: ! W 

•) na základe poskytnutého údaju o dátume narodenia môže byť spracúvaný aj vek Účastníka 
'') označením príslušného políčka Účastník vyjadruje, že si neželá byť kontaktovany danym kanálom alebo s danymi ponukami 
... ) doplni sa obchodné meno/názov, meno a priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka podpisujúceho 

Slovak Telekom dôverné 

O Obsahové SMS - Služby mobilnej zábavy 

©2012Tower 

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik
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Obdĺžnik



Identifikačné údaje Účastníka pri uzatváraní zmluvných 
dokumentov so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. 

ST- C 1 str. 

Jednoduchá identifikácia 

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné meno l názov Parazitologický ústav SAV 
Sídlo l miesto podnikania Hlin kova 620/3, 040 01 Košice -Sever 
Register, číslo zápisu --
podnikatel'a 
ICO 00586951 i OIC l ! IC pre DPH iO 
Zastúpený Ivan Hovorka 
Telefónne číslo 

PRÍJEMCA 
Meno a priezvisko Ivan Hovorka 
Funkcia technicky riaditeľ 

l Cislo OP /ID dokladu 
Rodné číslo 
Kontaktné číslo 911883800 

Príjemca vyhlasuje, že je oprávnený/á prevziat' zásielku a uzavrie!' zmluvu o pripojeni resp. dohodu o zmene zmluvy o pripojeni resp. dodatok vo vzt'ahu k vyššie uvedenému 
telefonnému číslu v mene Účastníka na základe plnej moci alebo v zmysle údajov ORSR. 

Tento doklad preukazuje konanie za účastníka pri uzavretí zmluvy o pripojení resp. dohody o zmene zmluvy o pripojení resp. dodatku vo vztahu k vyššie uvedenému telefonnému 
číslu (podľa toho k akému úkonu sa viaže táto identifikácia). 

Predložený doklad totožnosti príjemcu 
Opis predloženého dokladu totožnosti 
Občiansky preukaz /ID doklad 

O Meno 

O Priezvisko 

O Ulica, číslo 

O Mesto 

O Číslo OP/ID dokladu 

Rodné číslo 

Platnost' do LLJ LLJ 

OPilO doklad vydal 

Podpis za Slovak Telekom, a.s. v zastúpení ReMax Courier Service, s.r.o., 
Cikkerova 2, Bratislava /IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 

Meno a priezvisko kuriéra:.......... . ..... . 
Prehlasujem, že som totožnosť Účastníka/príjemcu riadne overil a uvedené 
údaje plne zodpovedajú údajom uvádzaným na Účastníkom predložených 
identifikačných dokladoch. 

Ďalšie doklady: 

Iné doklady: 
O živnostenský list 

O výpis z obchodného registra 

O splnomocnenie 

O iné doklady: 
Názov dokladu .......................... . 

Podpis a pečiatka Učastnika 

Prehlasuje"lo.ie v�etk� vyššie uve

. 

de né ú�aje 
:�

ú :ľ(ÍI�'J" jl'li�"'M. \ 1 
rAHf\. :... 1 1 '-'·�··�' ,_,, -·• .• 1 U.,., 1 /-\v 

S l ovenská a kadém ia vied 

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • � .. 
evidenčné číslo Zmluvy 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb- služba T-Mobile mobilný internet 
uzavretá podľa zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") medzi: 

PODNIK: ST - C 3 strany 
Obc 

hodné meno Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
Sídlo l adresa: 
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 

IČO: 35 763 469 l DIČ: 2020273893 IC pre l SK2020273893 DPH: 
Brightpoint Slovakia, 
s.r.o. so sídlom 

Zastúpený: Logistický areál Kód Kód tlačiva: C0020 Westpoint p2, predajcu: 
Lozorno, ICO: 35 879 
157 

" (ďa[eJien "Ppdn1k ) a • 
A UCASTNIK- FYZICKA OSOBA NE PODNIKATEĽ· B ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ· 

Titul: l Meno: l 
Priezvisko: 

Bydlisko: 
(uliqa, súp. číslo, 
PSC, obec) 

Rodné číslo: 

Kontaktná e-mailová adresa: 
(nepovinn ý údaj) 

-·-----------··-

Zastúpený (meno, priezvisko a 
funkcia zástupcu): 

".-,; - . " (ďaleJ len "Ucastmk ) 

Císlo 
OP: l 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN: 
Obchodné meno, názov l l 
meno, priezvisko: 
�líca, súp. l Hlinkova 3 c1slo: 

l St. 
prísl.: l 

Obchodné 
meno l názov: 

Sídlo l miesto 
podnikania: 

Register, číslo 
zápisu 
podnikateľa: 

IČO: 

Parazitologický ústav Sl. ak. vied 

Hlinkova 3, 04001, Košice 

00586951 IC pre l 0 DPH: 
Kontaktné telefónne číslo: 
(nepovinn ý údaj) 

adresa na notifikáciu: 
Moblloé tel či•lo l �m•lloi _____ 

l Obec: l Košice l PSČ: l 04001 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie �ednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia ·e nasledovné: 
Od: 15. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 14. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) 

SPÔSOB FAKTURÁCIE· 

l Poskytovanie EF na Internetovej stránke Podniku l D Elektronická forma faktúry (ďalej len "EF
"
) 

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

1:81 Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listín) 

1:81 Spoločná faktúra s telefónnym číslom: l 6.118065 

--

w -*Suhlas1m s poskytovamm EF podľa Vseobecnych podmienok a Cenmka a zaroven a suhlas1m s poskytovamm EF prostredmctvom mternetu 
sprístupnením na internetovej stránke Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, 
a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 
SLUŽBY: 

D Verejná dynamická lP adresa 
D Podrobný výpis ** 
D iné: 

•• Pozn.: Podnik poskytne Účastníkovi, ktorý podpisom tejto Zmluvy uzatvára s Podnikom prvú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb poskytovaných 
prostredníctvom mobilnej siete Podniku, 100% zľavu z ceny poplatku za službu Podrobný výpis v elektronickej forme poskytovaný mesačne (ďalej len 
"Podrobný výpis") a to počas prvých troch zúčtovacích období po aktivácií Koncového zariadenia/SIM karty špecifikovanej v tejto Zmluve. Po uplynutí 
uvedenej doby bude služba Podrobný výpis Účastníkovi poskytovaná za cenu podľa platného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len 
"Cenník"). 
Účastník má nárok na poskytnutie bezplatného Podrobného výpisu počas prvých troch zúčtovacích období * 1:81 áno D nie. 

Služba T-Mobile mobilný internet (ďalej len "Služba") je verejná elektronická komunikačná mobilná dátová služba poskytovaná prostredníctvom (i) 
verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete poskytovanej Podnikom na základe technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvenčnom pásme 450 
MHz, alebo (ii) prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku; Služba umožňuje Účastníkovi prístup do siete internet alebo iných verejných 
alebo neverejných dátových sietí prostredníctvom koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty, ktoré sú špecifikované v tejto Zmluve, za 
účelom dosiahnutia bežnej užívateľskej mobilnej dátovej komunikácie. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) rýchlosť prístupu do siete 
internet, prípadne iných verejných alebo neverejných dátových sietí môže byť závislá od kvality signálu Služby v príslušnej lokalite a od počtu ďalších 
aktívne pripojených Účastníkov k Službe v príslušnej lokalite a v danom okamihu; (ii) Podnik je oprávnený v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a 
dostupnosti Služby pre všetkých Účastníkov stanoviť obmedzenia pre Účastníkov, ktorí používajú programy pre automatické a dlhodobé sťahovanie 
vel'kého objemu dát (napr. P2P siete), pričom v prípade, ak Podnik toto oprávnenie využije, uvedie obmedzenia Služby (tzv. Fair Use Policy) v platnom 
Cenníku. Akékoľvek postupy Podniku pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preťaženia sieťového spojenia a informácie o tom, 
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu Služby, sú uvedené v platnom Cenníku. 

Slovak Telekom· Dôverné 
Zmluva - služba T -Mobile mobilný internet 

• správnu možnosť označte krížikom 1/3 2012/A 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . 

1 .  Predmetom tejto Zmluvy je 
a) záväzok Podniku (i) zriadiť Účastníkovi potrebný prístup k mobilnej elektronickej komunikačnej sieti Podniku pracujúcej na základe technológie 

Flash-OFDM, alebo k vereJnej mobilnej telefónnej sieti Podniku, a to ku dňu účinnosti tejto Zmluvy (ii) sprístupniť súvisiace Služby poskytované 
Podnikom, (iii) sprístupniť Učastníkovi prístup do siete internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým spôsobom 
prostredníctvom Koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty špecifikovanej v tabul'ke č.2 tejto Zmluvy, a (iv) poskytovať Účastníkovi 
program Služieb zvolený Účastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy; 

b) * 1:8] áno O nie aktivácia a poskytovanie programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy vo vzťahu ku koncovému zariadeniu Flash-OFDM 
alebo SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tejto Zmluvy; 

Tabuľka č 1· 
*O Mobilný internet 500 *O Neobmedzený mobilný internet 1 *0 BIZNIS DATA 

l 
·o Mobilný internet 2 ooo *181 Neobmedzený mobilný internet 2 ·o 

PROGRAM SLUŽBY: *O Mobilný internet 5 000 *O Neobmedzený mobilný internet 3 

*O Mobilný internet 10 ooo 

*O Mobilný internet 20 000 

Tabul'ka č 2· 
Dátová SIM karta č. l 894210248000 Koncové zariadenie Flash- Telefónne číslo l EUI: 910911236 
OFDM č. 3932718 
Multifunkčné koncové 
zariadenie Flash-OFDM*** -
č. SIM: '-·· -

. . *** pnstup do s1ete Internet alebo mych verejnych alebo nevereJnych datovych s1et1 bezdrotovym sposobom Je zabezpečený prostredníctvom 
Koncového zariadenia Flash-OFDM a SIM karty integrovanej v Koncovom zariadení Flash-OFDM; SIM karta je určená na využívanie spolu so 
zariadením Flash-OFDM ako jeho súčasť a vo vzťahu k SIM karte nie je možné využívať akékoľvek iné služby Podniku ako tie, ktoré sú 
poskytované zároveň prostredníctvom koncového zariadenia Flash-OFDM. 

c) záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb špecifikovaných v tejto Zmluve alebo neskôr dohodnutých medzi 
Podnikom a Účastníkom na základe tejto Zmluvy a dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane jej súčastí, ktoré tvoria 
Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej len "Všeobecné podmienky") a Cenník, 
vrátane Fair User Policy. 

2. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania Služby je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo 
Všeobecných podmienkach a na mapách pokrytia signálom potrebného pre poskytnutie Služby, ktoré sú prístupné na www.telekom.sk, prípadne na 
inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na Predajných miestach Podniku. Cena za poskytované Služby je dojednaná vo 
výške určenej v Cenníku aktuálne platnom ku dňu poskytovania Služieb, prípadne v aktuálnom znení Všeobecných podmienok, ak nie je dohodnuté 
v tejto Zmluve inak. 

3. Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto Zmluvu je možné meniť 
niektorým zo spôsobov dojednaných v tejto Zmluve, Cenníku, alebo Všeobecných podmienkach. 

4. DOJEDNANIE O ODSTÚPENÍ V SKÚŠOBNEJ DOBE: *O áno •1:8] nie Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník, ktorý využíva Službu 
prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Podniku prostredníctvom technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvenčnom 
pásme 450 MHz, je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy do O 7 O 14 kalendárnych dní (vrátane) od uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len "skúšobná 
doba") a to za splnenia podmienky, že Účastník súčasne s touto Zmluvou odstúpi aj od zmluvy o kúpe zľavneného koncového zariadenia bližšie 
špecifikovaného v Dodatku k tejto Zmluve, ktorý Účastník uzavrel spolu s touto Zmluvou ( ďalej len "koncové zariadenie") a toto koncové zariadenie 
vráti Podniku alebo jeho obchodnému zástupcovi v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie v tom 
predajnom mieste Podniku, v ktorom koncové zariadenie kúpil; v prípade, ak mu bolo koncové zariadenie doručené prostredníctvom kuriéra, 
Účastník musí uplatniť nárok na odstúpenie výlučne v obchodnom priestore Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných 
obchodných zástupcov, resp. iných oprávnených subjektov). Právo podľa predchádzajúcej vety Účastník nemá, ak nemôže Podniku alebo jeho 
obchodnému zástupcovi vrátiť koncové zariadenie v stave, v akom ho od Podniku alebo jeho obchodného zástupcu prevzal, alebo ak počas doby 
troch mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tejto Zmluvy využil aspoň dvakrát možnosť odstúpenia v skúšobnej dobe od iných Zmlúv o poskytovaní 
verejných služieb - služba T-Mobile mobilný internet uzavretých pred účinnosťou tejto Zmluvy. V prípade, ak si Účastník uplatní právo na 
odstúpenie od Zmluvy v skúšobnej dobe a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, účinnosť odstúpenia nastane ku dňu doručenia príslušného 
písomného prejavu vôle Účastníka Podniku v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Účastník berie na vedomie, že (i) v prípade využívania 
Služby podľa tejto Zmluvy len počas dohodnutej skúšobnej doby, je voľný objem dát 100MB (ďalej len "voľný objem dát v skúšobnej dobe") 
a ďalej, že (ii) v prípade odstúpenia Účastníka od tejto Zmluvy počas skúšobnej doby v súlade s dojednaním uvedeným v tomto bode Zmluvy je 
Účastník povinný zaplatiť Podniku cenu za prenesenie dát nad tento voľný objem dát v skúšobnej dobe, a to v sume určenej na spoplatňovanie nad 
voľný objem dát podľa platného Cenníka Služby, (iii) Podnik v prípade odstúpenia Účastníka od tejto Zmluvy počas skúšobnej doby v súlade s 
dojednaním uvedeným v tomto bode Zmluvy zabezpečí vrátenie ceny koncového zariadenia, ktorú Účastník zaplatil za nadobudnutie koncového 
zariadenia, v hotovosti alebo bankovým prevodom do 30 dní. Počas skúšobnej doby nie je možné postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu a ani zmeniť zúčtovacie obdobie. 

5. *O áno O nie Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu účinnosti tejto Zmluvy sa v celom rozsahu ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcej Zmluvy 
o poskytovani služieb- služba T-Mobile mobilný internet, ktorej predmetom bolo poskytovanie služby T-Mobile mobilný internet vo vzťahu ku 
koncovému zariadeniu definovanému v tabuľke č. 2 tejto zmluvy. 

Slovak Telekom· Dôverné 

Zmluva - služba T-Mobile mobilný internet 

• spravnu možnosť označte krížikom 213 201 2IA 

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik
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6. VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil/a s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými 

podmienkami a Cenníkom, ktoré sa ako súčasť tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných 
podmienok a Cenníka a vyššie špecifikovaného Koncového zariadenia,(ii) záväzne si objednávam v tejto Zmluve špecifikované Služby a Program 
služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok 
a Cenníka, najmä riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne 
informácie o platných 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. 
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v 
príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných 
podmienkach ( článok Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje 
používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania 
údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľvek 
požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo internetovej stránke 
Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí. 

7. VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe 
písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu. 

BRIC 
Brlghtpoi 
l..oglntcký Wenpoint 02 

V Bratislave, dňa 29.02.2012 l!.p. toro 55 Lozorno, 
lť:O, .•3 s� 1 7, Dtť:, SK 1021��1� 

S IPP!NIJ l� 

Slovak Telekom, a.s. 
V zastúpení Brightpoint Slovakia, s.r.o. so sídlom 

gistický areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35 879 157 

Slovak Telekom • Dôverné 

V Bratislave , dňa 29.02.2012 a (j) 

Slovenská akadémia v1ed 

Hlinkova 3 040 01 Košice 
5 

Zmluva - služba T -Mobile mobilný internet 

"' správnu možnosť označte križikom 3/3 2012/A 



_______. 
• • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . 

c) *181 áno O nie aktivácia programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku vo vzťahu ku Koncovému zariadeniu Flash-OFDM alebo 
SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tohto Dodatku; 

Tabuľka č 2· .. 
Dátová SIM karta č. l 
Koncové zariadenie Flash- 8942102480003932718 Telefónne číslo l EU l: 910911236 
OFDM č. 
Multifunkčné zariadenie Flash-
OFDM*'' -č. SIM: 

*** prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým spôsobom je zabezpečený prostredníctvom 
Koncového zariadenia Flash-OFDM a SIM karty integrovanej v Koncovom zariadení Flash-OF DM; SIM karta je určená na využívanie spolu so 
zariadením Flash-OFDM ako jeho súčasť a vo vzťahu k SIM karte nie je možné využívať akékoľvek iné služby Podniku ako tie, ktoré sú 
poskytované zároveň prostredníctvom Koncového zariadenia Flash-OFDM. 

d) *181 áno O nie záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 3 (ďalej len "Koncové 
zariadenie") tohto Dodatku, a to za zľavnenú maximálnu kúpnu cenu uvedenú v tabuľke č. 3 tohto Dodatku; 

Tabuľka č. 3: 

Koncové zariadenie : Výrobné číslo Koncového Zľavnená maximálna kúpna 
zariadenia (IMEIISN): cena Koncového zariadenia: 
SN: € 

Samsung P7500 Galaxy IMEI: 358534045246028 299€ Tab 10.1 
- . . IME l -Jednoznacny 1dent1f1kator 3G zanadema 

SN -jednoznačný identifikátor Flash -OFDM zariadenia 

e)*O áno 181 nie záväzC?k Podniku zabezpečiť, že záručná doba, týkajúca sa Koncového zariadenia Flash-OFDM špecifikovaného v tabuľke č. 2 
tohto Dodatku sa predlži do posledného dňa doby viazanosti špecifikovanej v bode 2 tohto Dodatku a to v prípade, ak zákazník pokračuje vo 
využívaní pôvodného programu Služieb alebo požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb a súčasne nevyužil ponuku Podniku na kupu 
zľavneného Koncového zariadenia. Záručná doba sa však skončí aj pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, ak Účastník požiada o 
deaktiváciu, resp. zrušenie Služby alebo o zmenu programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším 
mesačným poplatkom, ako m� minimálny program služieb uv�dený v tabuľke č. 4 tohto Dodatku (v takomto prípade záručná doba skončí 
okamihom doručenia žiadosti Učastníka Podniku), alebo ak sa Učastník dopustí takého konania alebo umožní také konanie, na základe ktorého 
by Podniku vzniklo p�ávo deaktivovať Službu alebo zrušiť Službu odstúpením od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia 
povinnosti zo strany Učastníka (v takomto prípade záručná doba skončí okamihom dopustenia sa takéhoto konania alebo umožnenia takéhoto 
konania); za žiadosť o deaktiváciu, resp. zrušenie Služby sa pritom považuje najmä výpoveď Zml�vy zo strany Účastníka, žiadosť o deaktiváciu 
Služby v prípade straty alebo krádeže Koncového zariadenia Flash-OFDM, ako aj odstúpenie Učastníka od Zmluvy z iného dôvodu, ako je 
porušenie povinností na strane Podniku. 

t) *O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
Služby Mobilný internet 10 000, alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služby na program Služby 
Mobilný internet 10 000, s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, zl'avu vo výške 40,77% z ceny mesačného paušálneho 
poplatku pre program Služby Mobilný internet 10 000, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku, pričom zľava z mesačného poplatku sa uplatňuje už za Zúčtovacie obdobie prebiehajúce v čase nadobudnutia účinnosti tohto 
Dodatku. Učastní� berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytnutie zľavneného mesačného poplatku definitívne zaniká a neobnoví 
sa v prípade, ak Učastník počas doby poskytovania zľavy požiada o zmenu programu Služby aktivovaného týmto Dodatkom na iný program 
Služby alebo ak požiada o deaktiváciu programu Služby aktivovanej na základe tohto Dodatku, a (ii) zľavu poskytnutú na základe tohto písmena 
tohto bodu Dodatku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou 
Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

g) V prípade, ak si Účastník v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval niektorý z programov Služby T-Mobile mobilný internet s prevzatím 
záväzku viazanosti na 24 mesiacov a súčasne týmto Dodatkom nevyužil ponuku Podniku na kúpu nového Kon�ového zariadenia Flash-OFDM 
za zvýhodnenú cenu, ale Službu si aktivoval vo vzťahu k pôvodnému Koncovému zariadeniu Flash-OFDM Učastníka uvedenému v tabuľke 
č. 1 tohto Dodatku, prostredníctvom ktorého už Služby Podniku v minulosti využíval, Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) Účastník 
je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 7 kalendárnych dní (vrátane) od uzavretia tohto Dodatku aj bez uvedenia dôvodu, pričom pre odstúpenie 
od Zmluvy a využívanie Služby v skúšobnej dobe platia podmienky uvedené v bode 7 Zmluvy "Dojednanie o odstúpeni v skúšobnej dobe" 
s výnimkou podmienky vrátenia Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku ako aj s výnimkou všetkých s touto 
podmienkou súvisiacich dojednaní v bode 7 Zmluvy, ktoré sa pre prípad odstúpenia od Zmluvy Účastníkom, ktorý využil ponuku podľa tohto 
pi smena Dodatku neaplikujú, (ii) označením nulovej alebo žiadnej kúpnej ceny Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, 
hoci je vyššie v texte uvádzaný záväzok Podniku zabezpečiť predaj tohto Koncového zariadenia uvedeného v tabuÍke č. 1 tohto Dodatku, je 
vyjadrené, že pri využiti tejto ponuky nie je súčasne predmetom tohto Dodatku inak štandardne dojednávaný záväzok Podniku v súvislosti a pri 
využití ponuky Podniku na kúpu zľavneného Koncového zariadenia, a toto dojednanie sa pre tento prípad neaplikuje. Účastník zároveň 
vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že je vlastníkom Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, resp. je oprávnený na 
základe súhlasu vlastníka Koncové zariadenie uvedené v tabuľke č. 1 tohto Dodatku využívať za účelom aktivácie a využívania Služby 
aktivovanej na základe tohto Dodatku a to po celú dobu trvania viazanosti špecifikovanej v tabuľke č. 1 tohto Dodatku a toto Koncové zariadenie 
má Účastník v svojej fyzickej dispozícii. V prípade, ak sa preukáže, že Účastník nie je oprávneným užívateľom Koncového zariadenia 
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, pretože si tretie osoby robia nárok na Koncové zariadenie uvedené v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, je 
Podnik oprávne�ý Služby prostredníctvom Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku ďalej Účastníkovi neposkytovať 
a v prípade, ak Učastnik nepreukáže Podniku dôveryhodným spôsobom svoje oprávnenie Koncové zariadenie uvedené v tabuľke č. 1 využívať 
alebo nepožiada o aktiváciu Služby vo vzťahu k inému Koncovému zariadeniu a zároveň nepreukáže dôveryhodne svoje oprávnenie toto iné 
Koncové zariadenie využívať a to do 5 dní od oznámenia Podniku o prerušení poskytovania Služieb, je Podnik oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť z dôvodov na strane Účastníka. Nepreukázanie oprávnenia Účastníka užívať Koncové zariadenie dôveryhodným spôsobom na žiadosť 
Podniku sa považuje za také konanie Účastníka, na základe ktorého vznikne Podniku právo Službu deaktivovať a zrušiť Zmluvu odstúpením z 
dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka, a v prípade, ak sa Účastník dopustí takéhoto konania počas doby viazanosti uvedenej 
v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, čim Účastník poruší svoj záväzok uvedený v bode 2 (A 15) tohto Dodatku, je Podnik oprávnený na úhradu 
zmluvnej pokuty uvedenej v tabuľke č. 1 tohto Dodatku. 
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h)* áno O nie 181 záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet a prevzal záväzok viazanosti na 24 mesiacov, vybraný program Služieb (i) bez 
účtovania mesačného poplatku odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých 3 zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po 
zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku a (ii) za zvýhodnený mesačný poplatok 5,99 € s DPH, v prípade ak si 
Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 500; za zvýhodnený mesačný poplatok 
11,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 2000; za 
zvýhodnený mesačný poplatok 14,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval. alebo pokračuje vo využívaní programu 
Služieb Mobilný internet 5000; za zvýhodnený mesačný poplatok 19,99 € s DPH, v prípade ak si Učastník týmto Dodatkom aktivov!"l alebo 
pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 10000; za zvýhodnený mesačný poplatok 29,99 € s DPH, v prípade ak si Učastník 
týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 20000; za zvýhodnený mesačný poplatok 12,99 € 
s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1; za 
zvýhodnený mesačný poplatok 17,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuj� vo využívaní programu 
Služieb Neobmedzený mobilný internet 2, alebo za zvýhodnený mesačný poplatok 23,99 € s DPH, v prípade ak si Učastník týmto Dodatkom 
aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 3; a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí uvedených 
prvých 3 zúčtovacích období až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) 
nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (ii) po 
zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi vybraný program Služieb T-Mobile 
mobilný internet za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iii) benefit poskytnutý 
na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou 
alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb T-Mobile mobilný internet, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo 
iné. 

i) *O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
Služieb Mobilný internet štart alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb na Mobilný internet 
štart spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, program Služieb Mobilný internet Štart s voľným objemom dát v rozsahu 1 
GB za mesačný poplatok vo výške 9,98 € s DPH, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku. Účastník beri� na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie programu služby Mobilný internet štart definitívne zanjká a sa 
neobnoví v prípade, ak Uč�stník požiada o zmenu programu Služieb Mobilný internet Štart na iný program Služieb alebo v prípade, ak Učastník 
požiada 9 zmenu v osobe Učastníka alebo zmenu zúčtovacieho obdobia (ii) v prípade zániku nároku na poskytovaQie programu služby Mobilný 
internet Start, naineskôr však v deň nasledujúci po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bude Učastníkovi program Služieb 
Mobilný internet Start automaticky zmenený na program Služieb Mobilný internet 500 a Podnik sa zaväzuje odo dňa nasledujúceho po uplynutí 
doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku poskytovať Účastníkovi program Služieb Mobilný internet 500 za cenu a za podmienok uvedených 
v Cenníku platnom v čase poskytovania programu Služieb Mobilný internet 500, (iii) program služby Mobilný internet Štart nie je mož_!lé počas 
jeho poskytovania kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programu Služieb Mobilný internet Start, (iv) 
spoplatňovanie nad voľný objem dát pri programe Služieb Mobilný internet štart bude vo výške 0,0389 €11 MB s DPH. 

j) *O áno 181 nie záväzok �odniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
91užieb Mobilný internet Start alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodnéh9 programu Služieb na Mobilný internet 
Start spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, program Služieb Mobilný internet Start s voľným objemom dát v rozsahu 1 
GB za zvýhodnený mesačný poplatok vo výške 7,79 € s DPH, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazar:!osti 
dohodnutej v tomto Dodatku. Učastník berie na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie programu služby Mobilný internet Start 
definitívne zaniká a sa neobnoví v prípade, ak Účastník požiada o zmenu programu Služieb Mobilný internet štart na iný program Služieb alebo 
v prípade, ak Účastník požiada o zmenu v osobe Účastníka alebo zmenu zúčtovacieho obdobia, (ii) v prípade zániku nároku na poskytovanie 
programu služby Mobilný internet Štart, najneskôr však v deň nasledujúci po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bude 
Účastníkovi program Služieb Mobilný internet Štart automaticky zmenený na program Služieb Mobilný internet 500 a Podnik sa zaväzuje odo 
dňa nasledujúceho po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku poskytovať Účastníkovi program Služieb Mobilný internet 500 za 
cenu a za podmienok uvedených v Cenníku platnom v čase poskytovania programu Služieb Mobilný internet 500, (iii) program služby Mobilný 
internet Štart nieje možné počas jeho poskytovania kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programu Služieb 
Mobilný internet Start, (iv) spoplatňovanie nad voľný objem dát pri programe Služieb Mobilný internet štart bude vo výške 0,0389 €11MB s DPH. 

k) *O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb 
na niektorý z programov Služieb (i) Mobilný internet 500, spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov vo vzťahu k SIM 
karte za paušálny poplatok 5,03 € s DPH mesačne,(ii) Mobilný internet 5 000, spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov 
vo vzťahu k SIM karte za paušálny poplatok 11,99 € s DPH mesačne, (iii) Mobilný internet 10 000, spojený s prevzatím záväzku viazanosti 
aspoň na 24 mesiacov vo vzťahu k SIM karte za paušálny poplatok 15,79 € s DPH mesačne, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej 
v tomto Dodatku. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie niektorého z programov Služieb Mobilný internet 500, 
Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 1 O 000 za zvýhodnený paušálny poplatok uvedený v tomto písmene tohto Dodatku definitívne 
zaniká a sa neobnoví v prípade, ak Účastník požiada o zmenu programu Služieb na program Služieb s nižším mesačným poplatkom ako je 
mesačný poplatok za program Služieb, ktorý bol na základe tohto Dodatku aktivovaný ako prvý v poradí, (ii) programy Služieb Mobilný internet 
500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000 nie je možné počas ich poskytovania kombinovať s akoukoľvek ino� akciovou 
ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb Mobilný internet 500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000. Učastník je 
oprávnený opakovane počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku požiadať o zmenu niektorého z programov Služieb Mobilný internet 
500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000 na ktorýkoľvek z programov Služieb Mobilný internet 500, Mobilný internet 5 000 
alebo Mobilný internet 10 000, s výnimkou zmeny programu Služieb na program Služieb s nižším mesačným poplatkom ako je mesačný 
poplatok za program Služieb, ktorý bol na základe tohto Dodatku aktivovaný ako prvý v poradí, a Podnik sa zaväzuje poskytovať zmenený 
program Služieb za zvýhodnený paušálny poplatok uvedený v tomto písmene tohto Dodatku, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej 
v tomto Dodatku alebo do ďalšej zmeny programu Služieb. 
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l) *O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Mobilný internet 
2000 a prevzal záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov, (i) program Služieb Mobilný internet 2000 za zvýhodnený mesačný poplatok O € s 
DPH, a to počas 1. a 2. mesiaca doby viazanosti (.skúšobná doba"), (ii) program Služieb Mobilný internet 2000 za zvýhodnený mesačný 
poplatok 11,99 € s DPH, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí skúšobnej doby až do uplynutia doby viazanosti podľa tohto Dodatku, (iii) 
zl'avu vo výške 100% z príslušného aktivačného poplatku za Službu. Poplatok za aktiváciu SIM karty je 9,92 € s DPH. Účastník je 
oprávnený požiadať o zmenu programu Služby Mobilný internet 2000 na niektorý z programov Služieb (i) Mobilný internet 500 za zvýhodnený 
paušálny poplatok 5,99 € s DPH mesačne, (ii) Mobilný internet 5 000 za zvýhodnený paušálny poplatok 14,99 € s DPH mesačne, (iii) Mobilný 
internet 10 000 za zvýhodnený paušálny poplatok 19,99 € s DPH mesačne, (iv) Mobilný internet 20 000 za zvýhodnený paušálny 
poplatok 29,99 € s DPH mesačne, (v) Neobmedzený mobilný internet 1 za zvýhodnený paušálny poplatok 12,99 € s DPH mesačne, (vi) 
Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený paušálny poplatok 17,99 € s DPH mesačne, (vii) Neobmedzený mobilný internet 3 za 
zvýhodnený paušálny poplatok 23,99 € s DPH mesačne , ktorý sa mu Podnik zaväzuje poskytovať za príslušný vyššie uvedený paušálny 
poplatok, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Pokiaf Účastník požiada o zmenu programu Služby počas 
skúšobnej doby, k zmene programu Služby nedôjde skôr ako po jej uplynutí. Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) nárok na 
poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku a zľavy podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak Účastník požiada o prerušenie 
poskytovania alebo o deaktiváciu programu služieb aklivovaného týmto Dodatkom; (ii) nárok na poskytovanie zfavy zaniká najneskôr uplynutím 
skúšobnej doby a nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb, 
poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti, za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania 
Služby; (iv) za zúčtovacie obdobie prebiehajúce v čase uplynutia skúšobnej doby bude Podnik účtovať Účastníkovi alikvótnu časť 
zvýhodneného mesačného poplatku pripadajúcu na obdobie od prvého dňa nasledujúceho po dni uplynutia skúšobnej doby do skončenia tohto 
zúčtovacieho obdobia; (v) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať 
a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov 
Podniku nevyplýva niečo iné; (vi) čerpanie dát nad voľný objem dál pri programoch Služieb bude spoplatnené poplatkom podľa platného 
Cenníka Služby, a to aj počas skúšobnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník, je počas skúšobnej doby oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy, pričom Podniku nevznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. Účastník nemá právo odstúpiť od 
Zmluvy v skúšobnej dobe a súčasne nemá nárok na poskytnutie vyššie definovaných zliav z ceny mesačného paušálneho poplatku 
a príslušného aktivačného poplatku za Službu, ak počas doby 3 mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tohto Dodatku využil aspoň dvakrát 
možnosť odstúpenia v skúšobnej dobe od iných Zmlúv, predmetom ktorých bolo poskytovanie programov Služby za rovnakých podmienok ako 
sú uvedené v tomto Dodatku, uzavretých pred podpisom tohto Dodatku. V prípade, ak si Účastník uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy v 
skúšobnej dobe a za podmienok uvedených v tomto Dodatku, účinnosť odstúpenia nastane ku dňu doručenia príslušného písomného prejavu 
vôle Účastníka Podniku. Účastník berie na vedomie, že v prípade využívania Služby podľa tohto Dodatku počas dohodnutej skúšobnej doby, je 
voľný objem dát 2000 MB za zúčtovacie obdobie. Počas skúšobnej doby nie je možné postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu 
a ani zmeniť zúčtovacie obdobie. 

m) O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní niektorého z programov 
Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov 
a zároveň nevyužil ponuku Podniku na kúpu akciového Koncového zariadenia, odo Jňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti 
dohodnutej v tomto Dodatku (i) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1 za zvýhodnený mesačný poplatok 9,99 € s DPH, (ii) 
program Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený mesačný poplatok 13,99 € s DPH, (iii) program Služieb Neobmedzený 
mobilný internet 3 za zvýhodnený mesačný poplatok 19,99 € s DPH. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytovanie 
benefitov podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak Účastník požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu 
Služieb aktivovaného týmto Dodatkom alebo o jeho zmenu na iný program Služby T-Mobile mobilný internet, okrem programu Služieb 
Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3, pričom Účastníkovi budú poskytované benefity vzťahujúce sa k zmenenému programu Služieb 
podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby 
viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať 
Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku 
platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho 
poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zfavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak 
z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

n) O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný 
internet štart s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov a zároveň nevyužil ponuku Podniku na kúpu akciového Koncového 
zariadenia, odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku program Služieb Mobilný internet Štart 
za zvýhodnený mesačný poplatok 4,95 € s DPH. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytovanie zvýhodneného 
mesačného poplatku definitívne zaniká a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby poskytovania zvýhodneného mesačného poplatku 
požiada o zmenu programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na iný program Služby alebo ak požiada o prerušenie poskytovania alebo 
o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká 
najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku 
bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré 
sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné 
počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom 
Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

o) O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého 
z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného 
programu Služieb na niektorý z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 12 
mesiacov, odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku (i) program Služieb Neobmedzený 
mobilný internet 1 za zvýhodnený mesačný poplatok 14,99 € s DPH, (ii) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený 
mesačný poplatok 19,99 € s DPH, (iii) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 3 za zvýhodnený mesačný poplatok 25,99 € s DPH. 
Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) nárok na poskytovanie benefitov podfa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak 
Účastník požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom alebo o jeho zmenu na iný 
program Služby T -Mobile mobilný internet, okrem programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3, pričom Účastníkovi budú 
poskytované benefity vzťahujúce sa k zmenenému programu Služieb podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie 
zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazahosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na 
poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby 
viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na 
základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou 
alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 
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p) O áno � nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, 100% zľavu 
z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa 
účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto 
Dodatku a následne 33% zľavu z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, 
a to až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 4 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku (ďalej len ako 
"Zvýhodnené obdobie"). Od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku sa Podnik zaväzuje poskytovať Účastníkovi program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za 
zvýhodnený mesačný paušálny poplatok príslušný pre aktivovaný program Služieb (i) Mobilný internet 2 000 vo výške 11,99 € s DPH, (ii) 
Mobilný internet 5 000 vo výške 14,99 € s DPH, (iii) Mobilný internet 10 000 vo výške 19,99 € s DPH, (iv) Neobmedzený mobilný internet 1 vo 
výške 12,99 € s DPH, (v) Neobmedzený mobilný internet 2 vo výške 17,99 € s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 23,99 € 
s DPH. Zároveň sa Podnik zaväzuje poskytnúť účastníkovi 100% zľavu z aktivačného poplatku za Službu T-Mobile mobilný internet. Účastník 
berie na vedomie a súhlasí s tým, že nárok na poskytovanie programu Služieb za zvýhodnený mesačný poplatok podľa tohto písmena tohto 
bodu Dodatku definitívne zaniká a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby viazanosti požiada (i) o deaktiváciu programu Služieb 
aktivovaného na základe tohto Dodatku, alebo (ii) o zmenu ktoréhokoľvek programu Služieb Mobilný internet 2000, Mobilný internet 5 000, 
Mobilný internet 1 O 000 na ktorýkoľvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo 
Neobmedzený mobilný internet 3 a naopak, alebo (iii) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na program Služieb 
Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na nižší ako 
minimálny program Služieb uvedený v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. V prípade zániku nároku na poskytnutie Služieb za zvýhodnený mesačný 
poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku, najneskôr však po uplynutí doby poskytovania Služieb za zvýhodnený mesačný paušálny 
poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo 
Účastníkom zvolený iný program Služieb za mesačný poplatok podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb. 
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie Služieb za zvýhodnený mesačný poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku 
nie je možné počas ich poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak 
z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

q) � áno O nie nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívani 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, a ktorý má už pri 
aktivácií niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet a počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zároveň aktivovaný aj 
niektorý z hlasových mesačných programov Služieb Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre nepočujúcich, Program 40, Firma, Firma Extra, 
Biznis Flexi alebo Podnikateľ, 100% zľavu z mesačného poplatku (ďalej len ako "Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zl'avou") za program 
Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia 
zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 5 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku (ďalej len ako "Zvýhodnené obdobie"). 
Od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku sa Podnik 
zaväzuje poskytovať Účastníkovi program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za zvýhodnený mesačný 
paušálny poplatok príslušný pre aktivovaný program Služieb (i) Mobilný internet 2 000 vo výške 11,99 € s DPH, (ii) Mobilný internet 5 000 vo 
výške 14,99 € s DPH, (iii) Mobilný internet 10 000 vo výške 19,99 € s DPH, (iv) Neobmedzený mobilný internet 1 vo výške 12,99 € s DPH, (v) 
Neobmedzený mobilný internet 2 vo výške 17,99 € s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 23,99 € s DPH (ďalej len 
"Zvýhodnený mesačný poplatok"). Zároveň sa Podnik zaväzuje poskytnúť účastníkovi 100% zľavu z aktivačného poplatku za Službu T-Mobile 
mobilný internet. V prípade, ak Účastník počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku požiada o prerušenie poskytovania alebo 
o deaktiváciu aktivovaného hlasového mesačného programu Služieb Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre nepočujúcich, Program 40, 
Firma, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikateľ alebo o jeho zmenu na iný hlasový program, záväzok Podniku poskytovať program Služieb T
Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku počas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou 
a následne za Zvýhodnený mesačný poplatok až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zanikne a bude nahradený 
záväzkom Podniku poskytovať Účastníkovi 100% zľavu z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na 
základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente 
uplynutia 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku, následne 33% zľavu z mesačného poplatku za program Služieb T -Mobile mobilný 
internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 4 mesiacov odo 
dňa účinnosti tohto Dodatku a následne program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za Zvýhodnený 
mesačný poplatok až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Záväzok Podniku poskytovať program Služieb T -Mobile 
mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku počas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou opätovne 
nevznikne v prípade, ak Účastník požiada o opätovnú aktiváciu niektorého z programov Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre 
nepočujúcich, Program 40, Firma, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikateľ. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nárok na 
poskytovanie programu Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou a Zvýhodnený mesačný poplatok definitívne zaniká 
a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby viazanosti požiada (i) o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného na základe tohto 
Dodatku, alebo (ii) o zmenu ktoréhokoľvek programu Služieb Mobilný internet 2 000, Mobilný internet 5 000, Mobilný internet 10 000 na 
ktorýkoľvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 a 
naopak, alebo (iii) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný 
internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na nižší ako minimálny program Služieb uvedený 
v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. V prípade zániku nároku na poskytnutie Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou a Zvýhodnený 
mesačný poplatok, najneskôr však po uplynutí doby poskytovania Služieb za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok podľa tohto písmena 
tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastníkom zvolený iný program 
Služieb za mesačný poplatok podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb avšak bez možnosti využiť zľavu za 
využívanie dvoch Služieb. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou 
a Zvýhodnený mesačný poplatok nie je možné počas ich poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo 
akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 
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2. Účastník sa zaväzuje, že po dobu uvedenú v tabuľke č. 4 tohto Dodatku (ďalej len "doba viazanosti") nepožiada o deaktiváciu, resp. zrušenie 
Služby a že sa nedopustí takého konania a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo d.eaktivovať Službu alebo 
zrušiť Službu odstúpením od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov poruše�ia povinnosti zo strany Učastníka; za žiadosť o 
deaktiváciu, resp. zrušenie Služby sa pritom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Učastníka, žiadosť o deaktiváciu Služby v prípade 
straty aleb_o krádeže Koncového zariadenia, ako aj odstúpenie Účastníka od Zmluvy z iného dôvodu, ako je porušenie povinností na strane 
Podniku. Učastník sa ďalej zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke č. 4 tohto Dodatku nepožiada o zmenu programu Služby 
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v 
tabuľke č. 4 tohto Dodatku, a zároveň nepožiada o zmenu programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1 alebo Neobmedzený mobilný 
internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 2 000 alebo Mobilný internet 5 
000 alebo Mobilný internet 10 000 alebo Mobilný internet 20 000 a naopak. 

Tabuľka č. 4: 
Doba viazanosti: Minimálny program Služby: 

�181�2--=- 4-m_ e_ s_. --,D�-::-36c:--m- e-s-. -+ 
Zmluvná pokuta: 

€ D iná _ _____ _J__ __________ _ 

3. V prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Účastníka (najmä hociktorej povinnosti uvedenej v bode 1 alebo 2 tohto l?odatku alebo v 
čl. 3 bod 3.4 alebo 3.5 alebo v čl. 5 bod 5.2 písm. a) až c) Všeobecných podmienok Ml) a následnej d�aktivácie Služby je Učastník povinný 
uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. V prípade žiadosti Učastníka o deaktiváciu Služby alebo 
ukončenie Zmluvy ?lebo tohto Dodatku v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je z�luvná pokuta podľa predchádzajúcej vety splatná okamihom 
doručenia žiadosti Učastníka podniku. Týmto dojednaním nie je dotknuté právo Učastníka požiadať Podnik o dočasné P.rerušenie poskytovania 
Služby z dôvodov na strane Učastníka; prerušením poskytovania Služby a programu Služby nie je dotknutá povinnosť Učastníka platiť Podniku 
mesačný paušálny poplatok za príslušný program Služby uvedený v Cenníku. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tohto Dodatku 
ľ)ezaniká právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná daná zmluvná pokuta. 
Učastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody presahujúcu sumu zmluvnej pokuty. 

4.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť doteraz platného dodatku 
k Zmluve uzavretého medzi stranami resp. zaniká právo Účastníka na akékoľvek doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy spojené 
s prevzatím skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu k SIM karte alebo Koncovému zariadeniu špecifikovanému v tabul'ke č. 2 tohto Dodatku. 

5.Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určiJú, a to na dobu viazanosti 
uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. Po uplynutí doby viazanosti podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku budú Učastníkovi Služby v rámci 
dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaním uvedeným v bode 1 písm a) tohto Dodatku 
poskytované na základe Zmluvy na dobu neurčitú a to za štandardných podmienok podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného 
programu Služieb. 

6.V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Poqniku zabezpečiť predaj zľavneného tovaru (napr. Koncového zariadenia, NB) bližšie 
špecifikovaného v tomto Dodatku za zľavnenú cenu a Učastník ponuku Podniku na základe tohto Dodatku s prevzatím záväzku viazanosti 
využil (ďalej len " Kúpna/e zmluva/y"), sú Zmluva v znení tohto Dodatku a Kúpna/e zmluva/y podľa ustanovenia§ 52a Občianskeho zákonníka 
v platnom znení závislými zmluvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako splnením alebo spôsobom nahrádzajú�im splnenie spôsobuje zánik 
tohto Dodatku a Zmluvy, ako aj ostatných závislých kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami. Učastník je v takom prípade 
povinný Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podniku, u ktorého tovar zakúpil podľa ich pokynov vrátiť všetko, čo na základe zaniknutých 
závislých Kúpnych zmlúv získal, ak nebude dojednané medzi stranami inak. V prípade, ak má Učastník po zániku Zmluvy v dôsledku zániku 
závis[ej Kúpnej zmluyy záujem ppkr�čovať v9 využívaní Služieb, musí uzavrieť s Podnikom novú :z;mluvu. 

7.0ZNAMENIE O PRA VE ODSTUPIT OD KU PNEJ ZMLUVY PRI PODOMOVOM PREDAJI A ZASIELKOVOM PREDAJI: Ak je predmetom 
tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zľavneného Koncového zariadenia špecifikovaného v tomto Dodatku a ak k uzatvoreniu 
tohto Dodatku a Kúpnej zmluvy došlo na diaľku (prostredníctvom doručovania Koncového zariadenia cez kuriéra) alebo prostredníctvom 
podomového predajcu povereného Podnikom, je Účastník oprávnený v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o chrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji ( ďalej len "ZoOS") v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy do (7) siedmych pracovných dní od 
prevzatia Koncového zariadenia, a to doručením písomného prejavu vôľe Účastníka odstúpiť od kúpnej zmluvy na príslušnom formulári Podniku 
spolu s vrátením Koncového zariadenia v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie a v pôvodnom 
balení na ktorejkoľvek firemnej predajni Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných obchodných zástupcov). 
Odstúpenie od samotnej Zmluvy, ak bola uzavretá na diaľku (doručovaním cez kuriéra) alebo prostredníctvom podomového predajcu 
povereného Podnikom súčasne s kúpnou zmluvou, je možné v súlade s oznámením o práve odstúpiť od Zmluvy pri podomovom predaji 
a zásielkovom predaji spolu s vrátením Koncového zariadenia v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a 
dokumentácie a v pôvodnoll) balení na ktorejkoľvek firemnej predajni Podniku (tj. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných 
obchodných zástupcov). Podla ZoOS právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Učastník, ktorý je fyzickou osobou, ak uzavrel kúpnu zmluvu 
za účelom výkonu svojho podnikania, povolania alebo zamestnania, a ani Učastník, ktorý je právnickou osobou. Odstúpením od ku pnej zmluvy 
na Koncové zariadenie automaticky zanikn� tento Dodatok a Zmluva ako závislá zmluva podľa ustanovenia § 52a Občianskeho zákonníka 
v platnom znení. V prípade, ak bude mať Učastník po zániku Zll)luvy záujem pokračovať vo využívaní Služieb na základe Zmluvy na dobu 
neurčitú, musí uzavrieť s Podnikom novú Zmluvu. Odstúpe:ním Učastníka od Zmluvy alebo jej zánikom v dôsled.ku odstúpenia od kupnej 
zmluvy na Koncové zariadenie �ie je dotknutá povinnosť Učastníka zaplatiť Podniku cenu Služieb poskytnutých Učastníkovi počas trvania 
Zmluvy až do jej zániku a to podla platného Cenníka a so zohľadnením dojednaní podľa Zmluvy a tohto Dodatku. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb 
Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti 
Podniku. 

9. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy; ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti. 
BAtas-;-rJ.:.<.: .••J ,, , r 

Bri point S.lovak��: 
Lo ' k W�Hpnmt D2 

V Bratislave , dňa 29.02.2012 č . . 1070, 900 55 Lozorno, 
ttO B H� 157, DIČ, SK 20� l 79�179 

�HIPPING 1-4 

Slovak Telekom, a.s. 
V zastúpení Brightpoint Slovakia, s.r.o, so sídlom 

Logistický areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35 879 157 

* správnu možnosť označte krížikom 
Slovak Telekom - Dôverné 

V Bratislave , dňa 29.02.20� 1. ·tj 
M· lv 

Učastník 

i-'/\: �A:.; 
. ' i d' . . d Slovensl<.a a t.za em:a v�e 

H!ínkova 3 040 01 Košice 
5 
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DODATOK k Zmluve poskytovaní verejných služieb -služba l-Mobile mobilný internet, 
uzavretý podľa zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok") 

Dátová SIM karta l Koncové zariadenie ( SN) : 910911239/ 

PODNIK· ST - C 6 strán 
Obchodné meno: 

--Sídlo: 
Za�ísan�: 
IČO: 

· -

Zastúpený: 

(ďalej len .. Podnik") a 

Slovak Telekom, a.s. 
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
v Obc:�odnQ_I!!_�gistri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vlo_žka číslo 2081/B 
35 763 469 j OIC: 2020273893 IC pre DPH: l SK2020273893 
Brightpoint Slovakia, 
s.r.o. so sídlom Kód Logistický areál predajcu: Kód tlačiva: C0030 
vyestpoint 02, Lozorno, 
IGO: 35 879 157 

--

--

A ÚČASTNÍK- FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ· B ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ· 

Titul: l Meno: l Obchodné meno l Parazitologický ústav Sl. ak. vied názov: 
Priezvisko: Sídlo l miesto Hlinkova 3, 04001 Košice podnikania: 
Bydlisko: Register, číslo (ulica,_súp. zápisu č. PSC, 
mesto) podnikateľa: 

Čísl IC 
Rodné o IČO: 00586951 pre 

o číslo: OP: DPH 

Zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia 
zástupcu) 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN 
Meno a priezvisko: Obchodné meno l 

názov: 
Bydlisko: Sídlo l miesto (ulica, súp. číslo, PSČ, 
mesto) podnikania: 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobi�� jednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia je nasled:.::o:..:v:.:.n::..é:...: -------------
, 

Od: 15. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 14. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) 

SPÔSOB FAKTURÁCIE· 

O Elektronická forma faktúry (ďalej len "EF") l Poskytovanie EF na internetovej stránke Podniku l Áno 181Nie 

E-mail pre zasielanie EF: l l Číslo pre SMS notifikácie o vyhotoveni EF: l 
181 Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listín) 

.. . . . . suhlas Ucastmka s poskytovamm EF podľa Vseobecrych podmtenok a Cenmka a zaroven suhlas s poskytovan tm EF prostredntctvorn rnternetu 
sprístupnením internetovej stránke Podniku , pričom Učastník. berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na Učastníkom 
určenú e-mailovú adresu. V prípade poskytovania EF nebude Učastnikovi zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k dátovej SIM 
karte/Koncového zariadenia s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku 
(ďalej len .. Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

Tabuľka č 1· 
·o Mobilný internet 500 ·o Neobmedzený mobilný internet 1 *0 BIZNIS DATA 
·o Mobilný internet 2 000 *181 Neobmedzený mobilný internet 2 ·o 

PROGRAM SLUŽBY: ·o Mobilný internet 5 ooo *O Neobmedzený mobilný internet 3 
·o Mobilný internet 1 o ooo 
·o Mobilný internet 20 ooo 

1 . Predmetom tohto Dodatku je: 
a) *181 záväzok Podniku zriadiť Účastníkovi prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým 

spôsobom prostredníctvom Koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty špecifikovanej v tabuľke č.2 tohto Dodatku a poskytovať 
Účastníkovi program Služby zvolený Účastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku 
*181 zmena pôvodného programu Služieb vo vzťahu ku Koncovému zariadeniu alebo SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tohto 
Dodatku na program Služby uvedený v tabulke č.1 tohto Dodatku; Účastník berie na vedomie a súhlasi, že v prípade zmeny pôvodného 
programu Služieb Podnik realizuje zmenu pôvodného programu Služieb podľa tohto Dodatku k prvému dňu najbližšieho zúčtovacieho 
obdobia, ktoré nasleduje po účinnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej uvedené inak, 

b) záväzok Účastníka riadne a včas platiť Podniku cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb špecifikovaných v tomto Dodatku a dodržiavať 
svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom, Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom 
mobilnej siete Podniku (�alej len .. Všeobecné podmienky") a Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len "Cenník"), vrátane Fair 
User Policy a záväzok Učastnika zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo 
technických zmien v systémoch Podniku v sú�islosti s uzavretím tohto Dodatku, pričom popl<;'!tok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre 
za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Učastnikovi po podpise tohto Dodatku, ak sa Učastník s Podnikom nedohodne inak; Učastník 
nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej služby T-Mobile mobilný 
internet, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok; 

* správnu možnosť označte krížikom 

Slovak Telekom • Dôverné 
2012/B 

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik
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c) *18l áno O nie aktivácia programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku vo vzťahu ku Koncovému zariadeniu Flash-OFDM alebo 
SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tohto Dodatku; 

Tabuľka č 2· . .  
Dátová SIM karta č. l 
Koncové zariadenie Flash- 8942102480003932767 Telefónne číslo l EU l: 901911231 
OFDM č. 

Multifunkčné zariadenie Flash-
OFDM***- č. SIM: 

*** prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým spôsobom je zabezpečený prostredníctvom 
Koncového zariadenia Flash-OFDM a SIM karty integrovanej v Koncovom zariadení Flash-OFDM; SIM karta je určená na využívanie spolu so 
zariadením Flash-OFDM ako jeho súčasť a vo vzťahu k SIM karte nie je možné využívať akékoľvek iné služby Podniku ako tie, ktoré sú 
poskytované zároveň prostredníctvom Koncového zariadenia Flash-OFDM. 

d) *18l áno O nie záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 3 (ďalej len "Koncové 
zariadenie") tohto Dodatku, a to za zľavnenú maximálnu kúpnu cenu uvedenú v tabuľke č. 3 tohto Dodatku; 

Tabuľka č. 3: 

Koncové zariadenie : Výrobné číslo Koncového Zľavnená maximálna kúpna-
zariadenia (IMEIISN): cena Koncového zariadenia: 
SN: € 

Huawei 175 Black White IMEI: 861976009261677 1€ 
- . . .. IME l - Jednoznacny 1dent1f1kator 3G zanadema 

SN -jednoznačný identifikátor Flash - OFDM zariadenia 

e)*O áno l8l nie záväz<?k Podniku zabezpečiť, že záručná doba, týkajúca sa Koncového zariadenia Flash-OFDM špecifikovaného v tabuľke č. 2 
tohto Dodatku sa predlži do posledného dňa doby viazanosti špecifikovanej v bode 2 tohto Dodatku a to v prípade, ak zákazník pokračuje vo 
využívaní pôvodného programu Služieb alebo požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb a súčasne nevyužil ponuku Podniku na kupu 
zľavneného Koncového zariadenia. Záručná doba sa však skončí aj pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, ak Účastník požiada o 
deaktiváciu, resp. zrušenie Služby alebo o zmenu programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším 
mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v tabuľke č. 4 tohto Dodatku (v takomto prípade záručná doba skončí 
okamihom doručenia žiadosti Účastníka Podniku), alebo ak sa Účastník dopustí takého konania alebo umožní také konanie, na základe ktorého 
by Podniku vzniklo p�ávo deaktivovať Službu alebo zrušiť Službu odstúpením od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia 
povinnosti zo strany Učastníka (v takomto prípade záručná doba skončí okamihom dopustenia sa takéhoto konania alebo umožnenia takéhoto 
konania); za žiadosť o deaktiváciu, resp. zrušenie Služby sa pritom považuje najmä výpoveď Zml�vy zo strany Účastníka, žiadosť o deaktiváciu 
Služby v prípade straty alebo krádeže Koncového zariadenia Flash-OFDM, ako aj odstúpenie Učastníka od Zmluvy z iného dôvodu, ako je 
porušenie povinností na strane Podniku. 

f) *O áno [8J nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
Služby Mobilný internet 10 000, alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služby na program Služby 
Mobilný internet 1 0  000, s prevzatím záväzku viazaností aspoň na 24 mesiacov, zl'avu vo výške 40,77% z ceny mesačného paušálneho 
poplatku pre program Služby Mobilný internet 1 0  000, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku, pričom zľava z mesačného poplatku sa uplatňuje už za Zúčtovacie obdobie prebiehajúce v čase nadobudnutia účinnosti tohto 
Dodatku. Učastník. berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytnutie zľavneného mesačného poplatku definitívne zaniká a neobnoví 
sa v prípade, ak Učastník počas doby poskytovania zľavy požiada o zmenu programu Služby aktivovaného týmto Dodatkom na iný program 
Služby alebo ak požiada o deaktiváciu programu Služby aktivovanej na základe tohto Dodatku, a (ii) zľavu poskytnutú na základe tohto písmena 
tohto bodu Dodatku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou 
Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

g) V prípade, ak si Účastník v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval niektorý z programov Služby T-Mobile mobilný internet s prevzatím 
záväzku viazanosti na 24 mesiacov a súčasne týmto Dodatkom nevyužil ponuku Podniku na kúpu nového Kon9ového zariadenia Flash-OFDM 
za zvýhodnenú cenu, ale Službu si aktivoval vo vzťahu k pôvodnému Koncovému zariadeniu Flash-OFDM Učastníka uvedenému v tabuľke 
č. 1 tohto Dodatku, prostredníctvom ktorého už Služby Podniku v minulosti využíval, Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) Účastník 
je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 7 kalendárnych dní (vrátane) od uzavretia tohto Dodatku aj bez uvedenia dôvodu, pričom pre odstúpenie 
od Zmluvy a využívanie Služby v skúšobnej dobe platia podmienky uvedené v bode 7 Zmluvy .. Dojednanie o odstúpeni v skúšobnej dobe" 
s výnimkou podmienky vrátenia Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku ako aj s výnimkou všetkých s touto 
podmienkou súvisiacich dojednaní v bode 7 Zmluvy, ktoré sa pre prípad odstúpenia od Zmluvy Účastníkom, ktorý využil ponuku podľa tohto 
písmena Dodatku neaplikujú, (ii) označením nulovej alebo žiadnej kúpnej ceny Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, 
hoci je vyššie v texte uvádzaný záväzok Podniku zabezpečiť predaj tohto Koncového zariadenia uvedeného v tabulke č. 1 tohto Dodatku, je 
vyjadrené, že pri využiti tejto ponuky nie je súčasne predmetom tohto Dodatku inak štandardne dojednávaný záväzok Podniku v súvislosti a pri 
využití ponuky Podniku na kúpu zľavneného Koncového zariadenia, a toto dojednanie sa pre tento prípad neaplikuje. Účastník zároveň 
vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že je vlastníkom Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, resp. je oprávnený na 
základe súhlasu vlastníka Koncové zariadenie uvedené v tabuľke č. 1 tohto Dodatku využívať za účelom aktivácie a využívania Služby 
aktiv<_>vanej na základe tohto Dodatku a to po celú dobu trvania viazanosti šp�ifikovanej v tabuľke č. 1 tohto Dodatku a toto Koncové zariadenie 
má Učastník v svojej fyzickej dispozícii. V prípade, ak sa preukáže, že Učastník nie je oprávneným užívateľom Koncového zariadenia 
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, pretože si tretie osoby robia nárok na Koncové zariadenie uvedené v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, je 
Podnik oprávne�ý Služby prostredníctvom Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku ďalej Účastníkovi neposkytovať 
a v prípade, ak Učastník nepreukáže Podniku dôveryhodným spôsobom svoje oprávnenie Koncové zariadenie uvedené v tabul'ke č. 1 využívať 
alebo nepožiada o aktiváciu Služby vo vzťahu k inému Koncovému zariadeniu a zároveň nepreukáže dôveryhodne svoje oprávnenie toto iné 
Koncové zariadenie využívať a to do 5 dní od oznámenia Podniku o prerušení poskytovania Služieb, je Podnik oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť z dôvodov na strane Účastníka. Nepreukázanie oprávnenia Účastníka užívať Koncové zariadenie dôveryhodným spôsobom na žiadosť 
Podniku sa považuje za také konanie Účastníka, na základe ktorého vznikne Podniku právo Službu deaktivovať a zrušiť Zmluvu odstúpením z 
dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka, a v prípade, ak sa Účastník dopustí takéhoto konania počas doby viazanosti uvedenej 
v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, čím Účastník poruší svoj záväzok uvedený v bode 2 (A15) tohto Dodatku, je Podnik oprávnený na úhradu 
zmluvnej pokuty uvedenej v tabuľke č. 1 tohto Dodatku. 
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h)* áno O nie 1:8:1 záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislostí s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet a prevzal záväzok viazanosti na 24 mesiacov, vybraný program Služieb (i) bez 
účtovania mesačného poplatku odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých 3 zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po 
<;účtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku a (ii) za zvýhodnený mesačný poplatok 5,99 € s DPH, v prípade ak si 
Učastník týmto Dodatkom aktivoyal alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 500; za zvýhodnený mesačný poplatok 
11,99 € s DPH, v prípade ak si Učastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 2000; za 
zvýhodnený mesačný poplatok 14,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu 
Služieb Mobilný internet 5000; za zvýhodnený mesačný poplatok 19,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoviil alebo 
pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 10000; za zvýhodnený mesačný poplatok 29,99 € s DPH, v prípade ak si Učastník 
týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 20000; za zvýhodnený mesačný poplatok 12,99 € 
s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1; za 
zvýhodnený mesačný poplatok 17,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu 
Služieb Neobmedzený mobilný internet 2, alebo za zvýhodnený mesačný poplatok 23,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom 
aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 3; a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí uvedených 
prvých 3 zúčtovacích období až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) 
nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (ii) po 
zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi vybraný program Služieb T-Mobile 
mobilný internet za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iii) benefit poskytnutý 
na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou 
alebo akciovou ponukou Podniku vo vzt'ahu k programom Služieb T-Mobile mobilný internet, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo 
iné. 

i) *O áno 1:8:1 nie záväzok P_odniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
Služieb Mobilný internet Start alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb na Mobilný internet 
štart spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, program Služieb Mobilný internet štart s voľným objemom dát v rozsahu 1 
GB za mesačný poplatok vo výške 9,98 € s DPH, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie programu služby Mobilný internet štart definitívne zaniká a sa 
neobnoví v prípade, ak Úč�stnik požiada o zmenu programu Služieb Mobilný internet Štart na iný program Služieb alebo v prípade, ak Účastník 
požiada 9 zmenu v osobe Učastníka alebo zmenu zúčtovacieho obdobia (ii) v prípade zániku nároku na poskytoval)ie programu služby Mobilný 
internet Start, nalneskôr však v deň nasledujúci po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bude Učastníkovi program Služieb 
Mobilný internet Start automaticky zmenený na program Služieb Mobilný internet 500 a Podnik sa zaväzuje odo dňa nasledujúceho po uplynutí 
doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku poskytovať Účastníkovi program Služieb Mobilný internet 500 za cenu a za podmienok uvedených 
v Cenníku platnom v čase poskytovania programu Služieb Mobilný internet 500, (iii) program služby Mobilný internet Štart nie je možné počas 
jeho poskytovania kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou P9dniku vo vzťahu k programu Služieb Mobilný internet Štart, (iv) 
spoplatňovanie nad voľný objem dát pri programe Služieb Mobilný internet Start bude vo výške 0,0389 €11 MB s DPH. 

j) *O áno 1:8:1 nie záväzok F:odniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
Služieb Mobilný internet Start alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb na Mobilný internet 
Štart spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, program Služieb Mobilný internet štart s voľným objemom dát v rozsahu 1 
GB za zvýhodnený mesačný poplatok vo výške 7,79 € s DPH, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazai}OSti 
dohodnutej v tomto Dodatku. Učastník berie _na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie programu služby Mobilný internet Start 
definitívne zan!ká a sa neobnoví v prípade, ak Uča�tník požiada o zmenu programu Služieb Mobilný internet štart na iný program Služieb alebo 
v prípade, ak Učastník požiada o zmenu v osobe Učastníka alebo zmenu zúčtovacieho obdobia, (ii) v prípade zániku nároku na poskytovanie 
wogramu služby Mobilný internet štart, najneskôr však v deň nasledujúci po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bude 
Učastníkovi program Služieb Mobilný internet Štart automaticky zmenený na program Služieb Mobilný internet 500 a Podnik sa zaväzuje odo 
dňa nasledujúceho po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku poskytovať Účastníkovi program Služieb Mobilný internet 500 za 
cenu a Z§! podmienok uvedených v Cenníku platnom v čase poskytovania programu Služieb Mobilný internet 500, (iii) program služby Mobilný 
internet Start nieje možné počas jeho poskytovania kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programu Služieb 
Mobilný internet Start, (iv) spoplatňovanie nad voľný objem dát pri programe Služieb Mobilný internet štart bude vo výške 0,0389 €11 MB s DPH. 

k)*O áno 1:8:1 níe záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb 
na niektorý z programov Služieb (i) Mobilný internet 500, spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov vo vzťahu k SIM 
karte za paušálny poplatok 5,03 € s DPH mesačne,(ii) Mobilný internet 5 000, spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov 
vo vzťahu k SIM karte za paušálny poplatok 11,99 € s DPH mesačne, (iii) Mobilný internet 10 000, spojený s prevzatím záväzku viazanosti 
aspoň na 24 mesié!cov vo vzťahu k SIM karte za paušálny poplatok 15,79 € s DPH mesačne, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej 
v tomto Dodatku. Učastník berie na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie niektorého z programov Služieb Mobilný internet 500, 
Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný_ internet 10 000 za zvýhodnený paušálny poplatok uvedený v tomto písmene tohto Dodatku definitívne 
zaniká a sa neobnoví v prípade, ak Učastník požiada o zmenu programu Služieb na program Služieb s nižším mesačným poplatkom ako je 
mesačný poplatok za program Služieb, ktorý bol na základe tohto Dodatku aktivovaný ako prvý v poradí, (ii) programy Služieb Mobilný internet 
500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000 nie je možné počas ich poskytovania kombinovať s akoukoľvek inou akciovou 
ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb Mobilný internet 500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000. Účastník je 
oprávnený opakovane počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku požiadať o zmenu niektorého z programov Služieb Mobilný internet 
500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000 na ktorýkoľvek z programov Služieb Mobilný internet 500, Mobilný internet 5 000 
alebo Mobilný internet 1 O 000, s výnimkou zmeny programu Služieb na program Služieb s nižším mesačným poplatkom ako je mesačný 
poplatok za program Služieb, ktorý bol na základe tohto Dodatku aktivovaný ako prvý v poradí, a Podnik sa zaväzuje poskytovať zmenený 
program Služieb za zvýhodnený paušálny poplatok uvedený v tomto písmene tohto Dodatku, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej 
v tomto Dodatku alebo do ďalšej zmeny programu Služieb. 
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l) *O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Mobilný internet 
2000 a prevzal záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov, (i) program Služieb Mobilný internet 2000 za zvýhodnený mesačný poplatok O € s 
DPH, a to počas 1. a 2. mesiaca doby viazanosti ("skúšobná doba"), (ii) program Služieb Mobilný internet 2000 za zvýhodnený mesačný 
poplatok 11,99 € s DPH, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí skúšobnej doby až do uplynutia doby viazanosti podľa tohto D?datku, (iii) 
zl'avu vo výške 100% z príslušného aktivačného poplatku za Službu. Poplatok za aktiváciu SIM karty je 9,92 € s DPH. Učastnik je 
oprávnený požiadať o zmenu programu Služby Mobilný internet 2000 na niektorý z programov Služieb (i) Mobilný internet 500 za zvýhodnený 
paušálny poplatok 5,99 € s DPH mesačne, (ii) Mobilný internet 5 000 za zvýhodnený paušálny poplatok 14,99 € s DPH mesačne, (iii) Mobilný 
internet 10 000 za zvýhodnený paušálny poplatok 19,99 € s DPH mesačne, (iv) Mobilný Internet 20 000 za zvýhodnený paušálny 
poplatok 29,99 € s DPH mesačne, (v) Neobmedzený mobilný internet 1 za zvýhodnený paušálny poplatok 12,99 € s DPH mesačne, (vi) 
Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený paušálny poplatok 17,99 € s DPH mesačne, (vii) Neobmedzený mobilný internet 3 za 
zvýhodnený paušálny poplatok 23,99 € s DPH mesačne , ktorý sa mu Podnik zaväzuje poskytovať za príslušný vyššie uvedený paušálny 
poplatok, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Pokiaľ Účastník požiada o zmenu programu Služby počas 
skúšobnej doby, k zmene programu Služby nedôjde skôr ako po jej uplynutí. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na 
poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku a zľavy podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak Účastník požiada o prerušenie 
poskytovania alebo o deaktiváciu programu služieb aktivovaného týmto Dodatkom; (ii) nárok na poskytovanie zľavy zaniká najneskôr uplynutím 
skúšobnej doby a nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb, 
poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti, za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania 
Služby; (iv) za zúčtovacie obdobie prebiehajúce v čase uplynutia skúšobnej doby bude Podnik účtovať Účastníkovi alikvótnu časť 
zvýhodneného mesačného poplatku pripadajúcu na obdobie od prvého dňa nasledujúceho po dni uplynutia skúšobnej doby do skončenia tohto 
zúčtovacieho obdobia; (v) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať 
a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov 
Podniku nevyplýva niečo iné; (vi) čerpanie dát nad voľný objem dát pri programoch Služieb bude spoplatnené poplatkom podľa platného 
Cenníka Služby, a to aj počas skúšobnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník, je počas skúšobnej doby oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy, pričom Podniku nevznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. Účastník nemá právo odstúpiť od 
Zmluvy v skúšobnej dobe a súčasne nemá nárok na poskytnutie vyššie definovaných zliav z ceny mesačného paušálneho poplatku 
a príslušného aktivačného poplatku za Službu, ak počas doby 3 mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tohto Dodatku využil aspoň dvakrát 
možnosť odstúpenia v skúšobnej dobe od iných Zmlúv, predmetom ktorých bolo poskytovanie programov Služby za rovnakých podmienok ako 
sú uvedené v tomto Dodatku, uzavretých pred podpisom tohto Dodatku. V prípade, ak si Účastník uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy v 
skúšobnej dobe a za podmienok uvedených v tomto Dodatku, účinnosť odstúpenia nastane ku dňu doručenia príslušného písomného prejavu 
vôle Účastníka Podniku. Účastník berie na vedomie, že v prípade využívania Služby podľa tohto Dodatku počas dohodnutej skúšobnej doby, je 
voľný objem dát 2000 MB za zúčtovacie obdobie. Počas skúšobnej doby nie je možné postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu 
a ani zmeniť zúčtovacie obdobie. 

m) O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní niektorého z programov 
Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov 
a zároveň nevyužil ponuku Podniku na kúpu akciového Koncového zariadenia, odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti 
dohodnutej v tomto Dodatku (i) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1 za zvýhodnený mesačný poplatok 9,99 € s DPH, (ii) 
program Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený mesačný poplatok 13,99 € s DPH, (iii) program Služieb Neobmedzený 
mobilný internet 3 za zvýhodnený mesačný poplatok 19,99 € s DPH. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytovanie 
benefitov podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak Účastník požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu 
Služieb aktivovaného týmto Dodatkom alebo o jeho zmenu na iný program Služby T-Mobile mobilný internet, okrem programu Služieb 
Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3, pričom Účastníkovi budú poskytované benefity vzťahujúce sa k zmenenému programu Služieb 
podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby 
viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať 
Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku 
platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho 
poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak 
z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

n) O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný 
internet štart s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov a zároveň nevyužil ponuku Podniku na kúpu akciového Koncového 
zariadenia, odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku program Služieb Mobilný internet Štart 
za zvýhodnený mesačný poplatok 4,95 € s DPH. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytovanie zvýhodneného 
mesačného poplatku definitívne zaniká a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby poskytovania zvýhodneného mesačného poplatku 
požiada o zmenu programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na iný program Služby alebo ak požiada o prerušenie poskytovania alebo 
o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká 
najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku 
bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré 
sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné 
počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom 
Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

o) O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého 
z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného 
programu Služieb na niektorý z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 12 
mesiacov, odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku (i) program Služieb Neobmedzený 
mobilný internet 1 za zvýhodnený mesačný poplatok 14,99 € s DPH, (ii) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený 
mesačný poplatok 19,99 € s DPH, (iii) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 3 za zvýhodnený mesačný poplatok 25,99 € s DPH. 
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytovanie benefitov podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak 
Účastník požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom alebo o jeho zmenu na iný 
program Služby T-Mobile mobilný internet, okrem programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3, pričom Účastníkovi budú 
poskytované benefity vzťahujúce sa k zmenenému programu Služieb podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie 
zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na 
poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby 
viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na 
základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou 
alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 
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p) !8:1 áno O nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, 100% zľavu 
z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa 
účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto 
Dodatku a následne 33% zľavu z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, 
a to až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 4 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku (ďalej len ako 
"Zvýhodnené obdobie"). Od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku sa Podnik zaväzuje poskytovať Účastníkovi program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za 
zvýhodnený mesačný paušálny poplatok príslušný pre aktivovaný program Služieb (i) Mobilný internet 2 000 vo výške 11,99 € s DPH, (ii) 
Mobilný internet 5 000 vo výške 14,99 € s DPH, (iii) Mobilný internet 10 000 vo výške 19,99 € s DPH, (iv) Neobmedzený mobilný internet 1 vo 
výške 12,99 € s DPH, (v) Neobmedzený mobilný internet 2 vo výške 17,99 € s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 23,99 € 
s DPH. Zároveň sa Podnik zaväzuje poskytnúť účastníkovi 100% zľavu z aktivačného poplatku za Službu T-Mobile mobilný internet. Účastník 
berie na vedomie a súhlasí s tým, že nárok na poskytovanie programu Služieb za zvýhodnený mesačný poplatok podľa tohto písmena tohto 
bodu Dodatku definitívne zaniká a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby viazanosti požiada (i) o deaktiváciu programu Služieb 
aktivovaného na základe tohto Dodatku, alebo (ii) o zmenu ktoréhokoľvek programu Služieb Mobilný internet 2000, Mobilný internet 5 000, 
Mobilný internet 1 O 000 na ktorýkoľvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo 
Neobmedzený mobilný internet 3 a naopak, alebo (iii) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na program Služieb 
Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na nižší ako 
minimálny program Služieb uvedený v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. V prípade zániku nároku na poskytnutie Služieb za zvýhodnený mesačný 
poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku, najneskôr však po uplynutí doby poskytovania Služieb za zvýhodnený mesačný paušálny 
poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo 
Účastníkom zvolený iný program Služieb za mesačný poplatok podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb. 
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie Služieb za zvýhodnený mesačný poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku 
nie je možné počas ich poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak 
z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

q) O áno !8:1 nie nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, a ktorý má už pri 
aktivácií niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet a počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zároveň aktivovaný aj 
niektorý z hlasových mesačných programov Služieb Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre nepočujúcich, Program 40, Firma, Firma Extra, 
Biznis Flexi alebo Podnikateľ, 100% zľavu z mesačného poplatku (ďalej len ako "Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zl'avou") za program 
Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia 
zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 5 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku (ďalej len ako "Zvýhodnené obdobie"). 
Od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku sa Podnik 
zaväzuje poskytovať Účastníkovi program Služieb T -Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za zvýhodnený mesačný 
paušálny poplatok príslušný pre aktivovaný program Služieb (i) Mobilný internet 2 000 vo výške 11,99 € s DPH, (ii) Mobilný internet 5 000 vo 
výške 14,99 € s DPH, (iii) Mobilný internet 10 000 vo výške 19,99 € s DPH, (iv) Neobmedzený mobilný internet 1 vo výške 12,99 € s DPH, (v) 
Neobmedzený mobilný internet 2 vo výške 17,99 € s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 23,99 € s DPH (ďalej len 
"Zvýhodnený mesačný poplatok"). Zároveň sa Podnik zaväzuje poskytnúť účastníkovi 100% zľavu z aktivačného poplatku za Službu T-Mobile 
mobilný internet. V prípade, ak Účastník počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku požiada o prerušenie poskytovania alebo 
o deaktiváciu aktivovaného hlasového mesačného programu Služieb Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre nepočujúcich, Program 40, 
Firma, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikateľ alebo o jeho zmenu na iný hlasový program, záväzok Podniku poskytovať program Služieb T
Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku počas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou 
a následne za Zvýhodnený mesačný poplatok až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zanikne a bude nahradený 
záväzkom Podniku poskytovať Účastníkovi 100% zľavu z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na 
základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente 
uplynutia 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku, následne 33% zľavu z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný 
internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 4 mesiacov odo 
dňa účinnosti tohto Dodatku a následne program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za Zvýhodnený 
mesačný poplatok až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Záväzok Podniku poskytovať program Služieb T -Mobile 
mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku počas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou opätovne 
nevznikne v prípade, ak Účastník požiada o opätovnú aktiváciu niektorého z programov Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre 
nepočujúcich, Program 40, Firma, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikateľ. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nárok na 
poskytovanie programu Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou a Zvýhodnený mesačný poplatok definitívne zaniká 
a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby viazanosti požiada (i) o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného na základe tohto 
Dodatku, alebo (ii) o zmenu ktoréhokoľvek programu Služieb Mobilný internet 2 000, Mobilný internet 5 000, Mobilný internet 10 000 na 
ktorýkoľvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 a 
naopak, alebo (iii) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný 
internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na nižší ako minimálny program Služieb uvedený 
v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. V prípade zániku nároku na poskytnutie Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou a Zvýhodnený 
mesačný poplatok, najneskôr však po uplynutí doby poskytovania Služieb za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok podľa tohto písmena 
tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastníkom zvolený iný program 
Služieb za mesačný poplatok podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb avšak bez možnosti využiť zľavu za 
využívanie dvoch Služieb. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou 
a Zvýhodnený mesačný poplatok nie je možné počas ich poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo 
akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

• správnu možnosť označte krížikom 

Slovak Telekom - Dôverné 
201219 



/ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -� • • 

2. Účastník sa zaväzuje, že po dobu uvedenú v tabul'ke č. 4 tohto Dodatku (ďalej len "doba viazanosti") nepožiada o deaktiváciu, resp. zrušenie 
Služby a že sa nedopustí takého konania a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo qeaktivovať Službu alebo 
zrušiť Službu odstúpením od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov poruše�ia povinnosti zo strany Učastníka; za žiadosť o 
deaktiváciu, resp. zrušenie Služby sa pritom považuje najmä VÝ,POVeď Zmluvy zo strany Učastníka, žiadosť o deaktiváciu Služby v prípade 
straty alebo krádeže Koncového zariadenia, ako aj odstúpenie Učastníka od Zmluvy z iného dôvodu, ako je porušenie povinností na strane 
Podniku. Účastník sa ďalej zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke č. 4 tohto Dodatku nepožiada o zmenu programu Služby 
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v 
tabuľke č. 4 tohto Dodatku, a zároveň nepožiada o zmenu programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1 alebo Neobmedzený mobilný 
internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 2 000 alebo Mobilný internet 5 
000 alebo Mobilný internet 10 000 alebo Mobilný internet 20 000 a naopak. 

Tabuľka č 4· 
Doba viazanosti: Minimálny program Služby: Zmluvná pokuta: 

�- 24 mes. O 36 mes. € O iná 

3. V prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Účastníka (najmä hociktorej povinnosti uvedenej v bode 1 alebo 2 tohto �odatku alebo v 
čl. 3 bod 3.4 alebo 3.5 alebo v čl. 5 bod 5.2 písm. a) až c) Všeobecných podmienok Ml) a následnej d�aktivácie Služby je Učastník povinný 
uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. V prípade žiadosti Učastnika o deaktiváciu Služby alebo 
ukončenie Zmluvy alebo tohto Dodatku v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety splatná okamihom 
doručenia žiadosti Účastníka .Podniku. Týmto dojednaním nie je dotknuté právo Účastníka požiadať Podnik o dočasné P,rerušenie poskytovania 
Služby z dôvodov na strane Učastníka; prerušením poskytovania Služby a programu Služby nie je dotknutá povinnosť Učastníka platiť Podniku 
mesačný paušálny poplatok za príslušný program Služby uvedený v Cenníku. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tohto Dodatku 
r)ezaniká právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná daná zmluvná pokuta. 
Učastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody presahujúcu sumu zmluvnej pokuty. 

4.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť doteraz platného dodatku 
k Zmluve uzavretého medzi stranami resp. zaniká právo Účastníka na akékoľvek doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy spojené 
s prevzatím skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu k SIM karte alebo Koncovému zariadeniu špecifikovanému v tabuľke č. 2 tohto Dodatku. 

5.Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urči�ú. a to na dobu viazanosti 
uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. Po uplynutí doby viazanosti podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku budú Učastníkovi Služby v rámci 
dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaním uvedeným v bode 1 písm a) tohto Dodatku 
poskytované na základe Zmluvy na dobu neurčitú a to za štandardných podmienok podl'a Cenníka platného v čase poskytovania príslušného 
programu Služieb. 

6.V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Poqniku zabezpečiť predaj zľavneného tovaru (napr. Koncového zariadenia, NB) bližšie 
špecifikovaného v tomto Dodatku za zľavnenú cenu a Učastník ponuku Podniku na základe tohto Dodatku s prevzatím záväzku viazanosti 
využil (ďalej len " Kúpna/e zmluva/y"), sú Zmluva v znení tohto Dodatku a Kúpna/e zmluva/y podľa ustanovenia § 52a Občianskeho zákonníka 
v platnom znení závislými zmluvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako splnením alebo spôsobom nahrádzajú�im splnenie spôsobuje zánik 
tohto Dodatku a Zmluvy, ako aj ostatných závislých kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami. Učastník je v takom prípade 
povinný Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podniku, u ktorého tovar zakúpil podľa ich pokynov vrátiť všetko, čo na základe zaniknutých 
závislých Kúpnych zmlúv získal, ak nebude dojednané medzi stranami inak. V prípade, ak má Učastník po zániku Zmluvy v dôsledku zániku 
závis[ej Kúpnej zmluyy záujem p_okr{lčovať v9 využívaní Služieb, musí uzavrieť s Podnikom novú z;mluvu. 

7.0ZNAMENIE O PRAVE ODSTUPIT OD KUPNEJ ZMLUVY PRI PODOMOVOM PREDAJI A ZASIELKOVOM PREDAJI: Ak je predmetom 
tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zľavneného Koncového zariadenia špecifikovaného v tomto Dodatku a ak k uzatvoreniu 
tohto Dodatku a Kúpnej zmluvy došlo na diaľku. (prostredníctvom doručovania Koncového zariadenia cez kuriéra) alebo prostredníctvom 
podomového predajcu povereného Podnikom, je Učastník oprávnený v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o chrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji ( ďalej len "ZoOS") v znení neskorších predJ?isov odstúpiť od kúpnej zmluvy do (7) siedmych pracovných dní od 
prevzatia Koncového zariadenia, a to doručením písomného prejavu vôľe Učastníka odstúpiť od kúpnej zmluvy na príslušnom formulári Podniku 
spolu s vrátením Koncového zariadenia v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie a v pôvodnom 
balení na ktorejkoľvek firemnej predajni Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných obchodných zástupcov). 
Odstúpenie od samotnej Zmluvy, ak bola uzavretá na diaľku (doručovaním cez kuriéra) alebo prostredníctvom podomového predajcu 
povereného Podnikom súčasne s kúpnou zmluvou, je možné v súlade s oznámením o práve odstúpiť od Zmluvy pri podomovom predaji 
a zásielkovom predaji spolu s vrátením Koncového zariadenia v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a 
dokumentácie a v pôvodnorry balení na ktorejkoľvek firemnej predajni Podniku (tj. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných 
obchodných zástupcov). Podla ZoOS právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Učastník, ktorý je fyzickou osobou, ak uzavrel kúpnu zmluvu 
za účelom výkonu svojho podnikania, povolania alebo zamestnania, a ani Učastník, ktorý je právnickou osobou. Odstúpením od ku pnej zmluvy 
na Koncové zariadenie automaticky zanikn!J tento Dodatok a Zmluva ako závislá zmluva podľa ustanovenia § 52a Občianskeho zákonníka 
v platnom znení. V prípade, ak bude mať Učastník po zániku Zrryluvy záujem pokračovať vo využívaní Služieb na základe Zmluvy na dobu 
neurčitú, musí uzavrieť s Podnikom novú Zmluvu. Odstúpením Učastníka od Zmluvy alebo jej zánikom v dôsledku odstúpenia od kupnej 
zmluvy na Koncové zariadenie �ie je dotknutá povinnosť Účastníka zaplatiť Podniku cenu Služieb poskytnutých Účastníkovi počas trvania 
Zmluvy až do jej zániku a to podla platného Cenníka a so zohľadnením dojednaní podľa Zmluvy a tohto Dodatku. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb 
Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti 
Podniku. 

9. Tento Dodatok tvorí neoddel� · '}l� ji}lilj!�;JJ1llllQ'Otehia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti. 
· Brlg )Oint SlOvakia s.r.o. 

Logi. _ . • �mrk Westpoint 02 
č.p. 1 7 , c O 55 Lozgrno, 

V Bratislave , dňa 29.02.2012 IČO_. 3i.� 1�7:rw:, SK IIY2179l279 
:-IIIPP!J-.'0 1� 

Slovak Telekom, a.s. 
V zastúpení Brightpoint Slovakia, s.r.o, so sídlom 

Logistický areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35 879 157 

• správnu možnost' označte krížikom 
Slovak Telekom - Dôverné 
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evidenčné číslo Zmluvy 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb- služba T-Mobile mobilný internet 
uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len .Zmluva") medzi: 

PODNIK· ST C 3 strany -

Obc 
hodné meno 
Sídlo l adresa: 
Zapísaný: 
IČO: 

Zastúpený: 

. " 

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 

v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 20811B 
35 763 469 l DIČ: 2020273893 IC pre l SK2020273893 DPH: 
Brightpoint Slovakia, 
s.r.o. so sídlom 
Logistický areál Kód Kód tlačiva: C0020 Westpoint p2, predajcu: 
Lozorno, l CO: 35 879 
157 

(ďa!eJien ,,P9dn1k ) a • 
A UCASTNIK FYZICKA OSOBA NEPODNIKATEĽ· - B ÚČASTNÍK PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ· -

Titul: 

Priezvisko: 

Bydlisko: 
(uliqa, súp. číslo, 
PSC, obec) 
Rodné číslo: 

l Meno: l 

---

�n--- r· j_ OP: � 
Kontaktná e-mailová adresa: 
(nepovinný údaj) 

Obchodné 
meno l názov: 
Sídlo l miesto 
podnikania: 
Register, číslo 
zápisu 

�dnikateľa: 
IČO: 

Parazitologický ústav Sl. ak. vied 

Hlin kova 3, 04001, Košice 

00586951 IC pre l 0 DPH: 
Kontaktné telefónne číslo: 
(nepovinný údaj) 

-----

·----------------- -----------

Zastúpený (meno, priezvisko a 
funkcia zástupcu): 

. . " (daleJ len "Ucastmk ) 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN: 
Obchodné meno, názov l l 
meno, priezvisko: 
�.lica, súp. l Hlinkova 3 CISio: 

Mobilné tel. číslo l e-mailová 
adresa na notifikáciu: 

l Obec: l Košice 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie ·e ·ednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia ·e nasledovné: 

l PSČ: l 04001 

l Od: 15. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 14. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) 

SPÔSOB FAKTURÁCIE· 

O Elektronická forma faktúry (d'alej len "EF") l Poskytovanie EF na Internetovej stránke Podniku J 
E-mail pre zasielanie EF: l l Číslo pre SMS notifikácie o vyhotovení EF: l 
181 Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listin) 

181 Spoločná faktúra s telefónnym číslom: l 6.118065 
-

. *Suhlaslm s poskytovan1m EF podľa Vseobecnych podm1enok a Cenn1ka a zaroveň a suhlas1m s poskytovamm EF prostredmctvom mternetu 
sprístupnením na internetovej stránke Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, 
a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 
SLUŽBY: 

O Verejná dynamická lP adresa 
O Podrobný výpis ** 
O iné: 

•• Pozn.: Podnik poskytne Účastníkovi, ktorý podpisom tejto Zmluvy uzatvára s Podnikom prvú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb poskytovaných 
prostredníctvom mobilnej siete Podniku, 100% zľavu z ceny poplatku za službu Podrobný výpis v elektronickej forme poskytovaný mesačne (ďalej len 
"Podrobný výpis") a to počas prvých troch zúčtovacích období po aktivácii Koncového zariadenia/SIM karty špecifikovanej v tejto Zmluve. Po uplynutí 
uvedenej doby bude služba Podrobný výpis Účastníkovi poskytovaná za cenu podľa platného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len 
"Cenník"). 
Účastník má nárok na poskytnutie bezplatného Podrobného výpisu počas prvých troch zúčtovacích období * 181 áno O nie. 

Služba T-Mobile mobilný internet (ďalej len "Služba") je verejná elektronická komunikačná mobilná dátová služba poskytovaná prostredníctvom (i) 
verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete poskytovanej Podnikom na základe technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvenčnom pásme 450 
MHz, alebo (ii) prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku; Služba umožňuje Účastníkovi prístup do siete internet alebo iných verejných 
alebo neverejných dátových sietí prostredníctvom koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty, ktoré sú špecifikované v tejto Zmluve, za 
účelom dosiahnutia bežnej užívateľskej mobilnej dátovej komunikácie. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) rýchlosť prístupu do siete 
internet, prípadne iných verejných alebo neverejných dátových sietí môže byť závislá od kvality signálu Služby v príslušnej lokalite a od počtu ďalších 
aktívne pripojených Účastníkov k Službe v príslušnej lokalite a v danom okamihu; (ii) Podnik je oprávnený v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a 
dostupnosti Služby pre všetkých Účastníkov stanoviť obmedzenia pre Účastníkov, ktorí používajú programy pre automatické a dlhodobé sťahovanie 
vel'kého objemu dát (napr. P2P siete), pričom v prípade, ak Podnik toto oprávnenie využije, uvedie obmedzenia Služby (tzv. Fair Use Policy) v platnom 
Cenníku. Akékoľvek postupy Podniku pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preťaženia sieťového spojenia a informácie o tom, 
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu Služby, sú uvedené v platnom Cenníku. 

Slovak Telekom· Dôverné 

Zmluva -služba T-Mobile mobilný internet 

• správnu možnosť označte krížikom 1/3 20121A 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . 

1. Predmetom tejto Zmluvy je 
a) záväzok Podniku (i) zriadiť Účastníkovi potrebný prístup k mobilnej elektronickej komunikačnej sieti Podniku pracujúcej na základe technológie 

Flash-OFDM, alebo k veretnej mobilnej telefónnej sieti Podniku, a to ku dňu účinnosti tejto Zmluvy (ii) sprístupniť súvisiace Služby poskytované 
Podnikom, (iii) sprístupniť Učastnikovi prístup do siete internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sieti bezdrôtovým spôsobom 
prostredníctvom Koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty špecifikovanej v tabuľke č.2 tejto Zmluvy, a (iv) poskytovať Účastníkovi 
program Služieb zvolený Účastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy; 

b) * � áno O nie aktivácia a poskytovanie programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy vo vzťahu ku koncovému zariadeniu Flash-OFDM 
alebo SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tejto Zmluvy; 

Tabuľka č. 1: 

PROGRAM SLUŽBY: 

Tabuľka č. 2: 

*O Mobilný internet 500 
*O Mobilný internet 2 000 
*O Mobilný internet 5 ooo 
*O Mobilný internet 1 O 000 
*O Mobiln · internet 20 000 

Dátová SIM karta č. l 
Koncové zariadenie Flash
OFDM č. 

894210248000 
3932767 

Multifunkčné koncové 
zariadenie Flash-OFDM*** -

*O Neobmedzený mobilný internet 1 
·� Neobmedzený mobilný internet 2 
*O Neobmedzený mobilný internet 3 

Telefónne číslo l EUI: 901911231 

*0 BIZNIS DATA 
·o 

���_:_ --·-·----�-f-,--,-,--;----;--;-;---;--:-.L...--...,.-;-:---;-;-:---;-;-*** prístup do siete internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým spôsobom je zabezpečený prostredníctvom 
Koncového zariadenia Flash-OFDM a SIM karty integrovanej v Koncovom zariadení Flash-OFDM; SIM karta je určená na využívanie spolu so 
zariadením Flash-OFDM ako jeho súčasť a vo vzťahu k SIM karte nie je možné využívať akékoľvek iné služby Podniku ako tie, ktoré sú 
poskytované zároveň prostredníctvom koncového zariadenia Flash-OFDM. 

c) záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb špecifikovaných v tejto Zmluve alebo neskôr dohodnutých medzi 
Podnikom a Účastníkom na základe tejto Zmluvy a dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane jej súčasti, ktoré tvoria 
Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej len "Všeobecné podmienky") a Cenník, 
vrátane Fair User Policy. 

2. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania Služby je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo 
Všeobecných podmienkach a na mapách pokrytia signálom potrebného pre poskytnutie Služby, ktoré sú prístupné na www.telekom.sk, prípadne na 
inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na Predajných miestach Podniku. Cena za poskytované Služby je dojednaná vo 
výške určenej v Cenníku aktuálne platnom ku dňu poskytovania Služieb, prípadne v aktuálnom znení Všeobecných podmienok, ak nie je dohodnuté 
v tejto Zmluve inak. 

3. Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto Zmluvu je možné meniť 
niektorým zo spôsobov dojednaných v tejto Zmluve, Cenníku, alebo Všeobecných podmienkach. 

4. DOJEDNANIE O ODSTÚPENÍ V SKÚŠOBNEJ DOBE: *O áno *181 nie Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník, ktorý vyuz1va Službu 
prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Podniku prostredníctvom technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvenčnom 
pásme 450 MHz, je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy do O 7 O 14 kalendárnych dní (vrátane) od uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len "skúšobná 
doba") a to za splnenia podmienky, že Účastník súčasne s touto Zmluvou odstúpi aj od zmluvy o kúpe zľavneného koncového zariadenia bližšie 
špecifikovaného v Dodatku k tejto Zmluve, ktorý Účastník uzavrel spolu s touto Zmluvou ( ďalej len "koncové zariadenie") a toto koncové zariadenie 
vráti Podniku alebo jeho obchodnému zástupcovi v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie v tom 
predajnom mieste Podniku, v ktorom koncové zariadenie kúpil; v prípade, ak mu bolo koncové zariadenie doručené prostredníctvom kuriéra, 
Účastník musí uplatniť nárok na odstúpenie výlučne v obchodnom priestore Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných 
obchodných zástupcov, resp. iných oprávnených subjektov). Právo podľa predchádzajúcej vety Účastník nemá, ak nemôže Podniku alebo jeho 
obchodnému zástupcovi vrátiť koncové zariadenie v stave, v akom ho od Podniku alebo jeho obchodného zástupcu prevzal, alebo ak počas doby 
troch mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tejto Zmluvy využil aspoň dvakrát možnosť odstúpenia v skúšobnej dobe od iných Zmlúv o poskytovaní 
verejných služieb - služba T-Mobile mobilný internet uzavretých pred účinnosťou tejto Zmluvy. V prípade, ak si Účastník uplatní právo na 
odstúpenie od Zmluvy v skúšobnej dobe a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, účinnosť odstúpenia nastane ku dňu doručenia príslušného 
písomného prejavu vôle Účastníka Podniku v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Účastník berie na vedomie, že (i) v prípade využívania 
Služby podľa tejto Zmluvy len počas dohodnutej skúšobnej doby, je voľný objem dát 100MB (ďalej len "voľný objem dát v skúšobnej dobe") 
a ďalej, že (ii) v prípade odstúpenia Účastníka od tejto Zmluvy počas skúšobnej doby v súlade s dojednaním uvedeným v tomto bode Zmluvy je 
Účastník povinný zaplatiť Podniku cenu za prenesenie dát nad tento voľný objem dát v skúšobnej dobe, a to v sume určenej na spoplatňovanie nad 
voľný objem dát podľa platného Cenníka Služby, (iii) Podnik v prípade odstúpenia Účastníka od tejto Zmluvy počas skúšobnej doby v súlade s 
dojednaním uvedeným v tomto bode Zmluvy zabezpečí vrátenie ceny koncového zariadenia, ktorú Účastník zaplatil za nadobudnutie koncového 
zariadenia, v hotovostí alebo bankovým prevodom do 30 dní. Počas skúšobnej doby nie je možné postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu a ani zmeniť zúčtovacie obdobie. 

5. *O áno O nie Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu účinnosti tejto Zmluvy sa v celom rozsahu ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcej Zmluvy 
o poskytovaní služieb- služba T-Mobile mobilný internet, ktorej predmetom bolo poskytovanie služby T-Mobile mobilný internet vo vzťahu ku 
koncovému zariadeniu definovanému v tabuľke č. 2 tejto zmluvy. 

Slovak Telekom- Dôverné 

Zmluva -služba T-Mobile mobilnY internet 

• správnu možnosť označte križikom 2/3 20121A 

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik

Zuzana Vasilková
Obdĺžnik



""-------=========�-------- ·· 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . 
6. VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil/a s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými 

podmienkami a Cenníkom, ktoré sa ako súčasť tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných 
podmienok a Cenníka a vyššie špecifikovaného Koncového zariadenia,(ii) záväzne si objednávam v tejto Zmluve špecifikované Služby a Program 
služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok 
a Cenníka, najmä riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne 
informácie o platných 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. 
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v 
príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných 
podmienkach ( článok Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje 
používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania 
údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľvek 
požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo internetovej stránke 
Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí. 

7. VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe 
písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu . 

.I3R J" ·rí"P�U·..JI 

V Bratislave dňa 29 02 2rGrjgh i SlovakJa s.r.o� 
' · · LOgisti ý pa Westpoint D2 

č.p. l , 9 !5 Loz:omo, 
IČO, 3S w 'm, DIČ, Sl< W2l�!l79 

Slovak Telekom, a.s. 
V zastúpení Brightpoint Slovakia, s.r.o. so sídlom 

gistický areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35 879 157 

Slovak Telekom • Dôverné 

V Bratislave , dňa 29.01J2W: -1 lf 

u . �uu 

s ; ovenská akadémia vied 
Hlinkova 3 040 o·1 Košice 
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evidenčné číslo Zmluvy 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb- služba T-Mobile mobilný internet 
uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") medzi: 

PODNIK· ST - C 3 stranY-,_ 
Obc 

hodné meno Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava 
Sídlo l adresa: 
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B --

IČO: 35 763 469 l DIČ: 2020273893 IC pre l SK2020273893 DPH: 
Brightpoint Slovakia, 
s.r.o. so sídlom 

Zastúpený: Logistický areál Kód Kód tlačiva: C0020 Westpoint p2, predajcu: 
Lozorno, l CO: 35 879 
157 

" (ďa[eJ len ,,P9dn1k ) a • 
A UCASTNIK- FYZICKA OSOBA NEPODNIKATEĽ· B ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ· 

Titul: l Meno: l 
Priezvisko: 

Bydlisko: 
(uliqa, súp. číslo, 
PSC, obec) 
Rodné číslo: Císlo 

OP: 
Kontaktná e-mailová adresa: 
(nepovinný údaj) 

-··----

Zastúpený (meno,- priezvisko a 
funkcia zástupcu): 

';-.:; o . " (ďaleJ len "Ucastmk ) 

l l 
St. 
prís!.: l 

Obchodné Parazitologický ústav Sl. ak. vied meno l názov: 
Sídlo l miesto Hlinkova 3, 04001, Košice podnikania: 
Register, číslo 
zápisu 
podnikateľa: 
IČO: 00586951 

Kontaktné telefónne číslo: 
(nepovinn ý údaj) ---
Mobilné tel. číslo l e-mailová 
adresa na notifikáciu: 

IC pre l 0 DPH: 

'-------· 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN: 
Obchodné meno, názov /  l --���� ---------------------------------

-----, 
meno, priezvisko: 
�.lica, súp. l Hlinkova 3 CISIO: l Obec: l Košice 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie ·e ·ednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia ·e nasledovné: 

l PSČ: l 04001 

Od: 15. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 14. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) 

SPÔSOB FAKTURÁCIE· 
O Elektronická forma faktúry (ďalej len "EF") l Poskytovanie EF na Internetovej stránke Podniku l --· ·--· 
E-mail pre zasielanie EF: l l Číslo pre SMS notifikácie o vyhotovení EF: l 
� Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listín) 

� Spoločná faktúra s telefónnym číslom: l 6.118065 
o o *Suhlaslm s poskytovamm EF podľa Vseobecnych podmienok a Cenmka a zaroven a suhlas1m s poskytovamm EF prostredmctvom mternetu 

sprístupnením na internetovej stránke Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, 
a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 
SLUŽBY: 

O Verejná dynamická lP adresa 
O Podrobný výpis ** 
O iné: 

•• Pozn.: Podnik poskytne Účastníkovi, ktorý podpisom tejto Zmluvy uzatvára s Podnikom prvú Zmluvu o poskytovaní verejných služieb poskytovaných 
prostredníctvom mobilnej siete Podniku, 100% zľavu z ceny poplatku za službu Podrobný výpis v elektronickej forme poskytovaný mesačne (ďalej len 
"Podrobný výpis") a to počas prvých troch zúčtovacích období po aktivácii Koncového zariadenia/SIM karty špecifikovanej v tejto Zmluve. Po uplynutí 
uvedenej doby bude služba Podrobný výpis Účastníkovi poskytovaná za cenu podľa platného Cenníka pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len 
"Cenník"). 
Účastník má nárok na poskytnutie bezplatného Podrobného výpisu počas prvých troch zúčtovacích období • � áno O nie. 

Služba T-Mobile mobilný internet (ďalej len "Služba") je verejná elektronická komunikačná mobilná dátová služba poskytovaná prostredníctvom (i) 
verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete poskytovanej Podnikom na základe technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvenčnom pásme 450 
MHz, alebo (ii) prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku; Služba umožňuje Účastníkovi prístup do siete internet alebo iných verejných 
alebo neverejných dátových sietí prostredníctvom koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty, ktoré sú špecifikované v tejto Zmluve, za 
účelom dosiahnutia bežnej užívateľskej mobilnej dátovej komunikácie. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) rýchlosť prístupu do siete 
internet, prípadne iných verejných alebo neverejných dátových sietí môže byť závislá od kvality signálu Služby v príslušnej lokalite a od počtu ďalších 
aktívne pripojených Účastníkov k Službe v príslušnej lokalite a v danom okamihu; (ii) Podnik je oprávnený v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a 
dostupnosti Služby pre všetkých Účastníkov stanoviť obmedzenia pre Účastníkov, ktorí používajú programy pre automatické a dlhodobé sťahovanie 
vel'kého objemu dát (napr. P2P siete), pričom v prípade, ak Podnik toto oprávnenie využije, uvedie obmedzenia Služby (tzv. Fair Use Policy) v platnom 
Cenníku. Akékoľvek postupy Podniku pri meraní a riadení prevádzky zameraných na zamedzenie preťaženia sieťového spojenia a informácie o tom, 
ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu Služby, sú uvedené v platnom Cenníku. 

Slovak Telekom- Dôverné 
Zmluva - služba T -Mobile mobilný internet 
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1. Predmetom tejto Zmluvy je 
a) záväzok Podniku (i) zriadiť Účastníkovi potrebný prístup k mobilnej elektronickej komunikačnej sieti Podniku pracujúcej na základe technológie 

Flash-OFDM, alebo k verejnej mobilnej telefónnej sieti Podniku, a to ku dňu účinnosti tejto Zmluvy (ii) sprístupniť súvisiace Služby poskytované 
Podnikom, (iii) sprístupniť Učastníkovi prístup do siete internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým spôsobom 
prostredníctvom Koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty špecifikovanej v tabuľke č.2 tejto Zmluvy, a (iv) poskytovať Účastníkovi 
program Služieb zvolený Účastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy; 

b) * � áno O nie aktivácia a poskytovanie programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tejto Zmluvy vo vzťahu ku koncovému zariadeniu Flash-OFDM 
alebo SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tejto Zmluvy; 

Tabuľka č 1· 
*O Mobilný internet 500 *O Neobmedzený mobilný internet 1 *0 BIZNIS DATA 
*O Mobilný internet 2 000 ·� Neobmedzený mobilný internet 2 ·o 

PROGRAM SLUŽBY: *O Mobilný internet 5 000 *O Neobmedzený mobilný internet 3 
*O Mobilný internet 1 o ooo 

*O Mobilný internet 20 000 

Tabuľka č 2· 
Dátová SIM karta č. l 894210248000 Koncové zariadenie Flash- Telefónne číslo l EUI: 910911239 
OFDM č. 3932726 
Multifunkčné koncové 
zariadenie Flash-OFDM*** -
č.SIM: 

... - -pnstup do s1ete Internet alebo mych vereJnych alebo nevereJnych datovych s1ell bezdrotovym sposobom Je zabezpečený prostredníctvom 
Koncového zariadenia Flash-OFDM a SIM karty integrovanej v Koncovom zariadení Flash-OFDM; SIM karta je určená na využívanie spolu so 
zariadením Flash-OFDM ako jeho súčasť a vo vzťahu k SIM karte nie je možné využívať akékoľvek iné služby Podniku ako tie, ktoré sú 
poskytované zároveň prostredníctvom koncového zariadenia Flash-OFDM. 

c) záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb špecifikovaných v tejto Zmluve alebo neskôr dohodnutých medzi 
Podnikom a Účastníkom na základe tejto Zmluvy a dodržiavať svoje povinnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane jej súčastí, ktoré tvoria 
Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej len "Všeobecné podmienky") a Cenník, 
vrátane Fair User Policy. 

2. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania Služby je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo 
Všeobecných podmienkach a na mapách pokrytia signálom potrebného pre poskytnutie Služby, ktoré sú prístupné na www.telekom.sk, prípadne na 
inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na Predajných miestach Podniku. Cena za poskytované Služby je dojednaná vo 
výške určenej v Cenníku aktuálne platnom ku dňu poskytovania Služieb, prípadne v aktuálnom znení Všeobecných podmienok, ak nie je dohodnuté 
v tejto Zmluve inak. 

3. Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto Zmluvu je možné meniť 
niektorým zo spôsobov dojednaných v tejto Zmluve, Cenníku, alebo Všeobecných podmienkach. 

4. DOJEDNANIE O ODSTÚPENÍ V SKÚŠOBNEJ DOBE: *0 áno ·� nie Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník, ktorý využíva Službu 
prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Podniku prostredníctvom technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvenčnom 
pásme 450 MHz, je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy do O 7 O 14 kalendárnych dní (vrátane) od uzavretia tejto Zmluvy (ďalej len "skúšobná 
doba") a to za splnenia podmienky, že Účastník súčasne s touto Zmluvou odstúpi aj od zmluvy o kúpe zľavneného koncového zariadenia bližšie 
špecifikovaného v Dodatku k tejto Zmluve, ktorý Účastník uzavrel spolu s touto Zmluvou ( ďalej len "koncové zariadenie") a toto koncové zariadenie 
vráti Podniku alebo jeho obchodnému zástupcovi v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie v tom 
predajnom mieste Podniku, v ktorom koncové zariadenie kúpil; v prípade, ak mu bolo koncové zariadenie doručené prostredníctvom kuriéra, 
Účastník musí uplatniť nárok na odstúpenie výlučne v obchodnom priestore Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných 
obchodných zástupcov, resp. iných oprávnených subjektov). Právo podľa predchádzajúcej vety Účastník nemá, ak nemôže Podniku alebo jeho 
obchodnému zástupcovi vrátiť koncové zariadenie v stave, v akom ho od Podniku alebo jeho obchodného zástupcu prevzal, alebo ak počas doby 
troch mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tejto Zmluvy využil aspoň dvakrát možnosť odstúpenia v skúšobnej dobe od iných Zmlúv o poskytovaní 
verejných služieb - služba T-Mobile mobilný internet uzavretých pred účinnosťou tejto Zmluvy. V prípade, ak si Účastník uplatní právo na 
odstúpenie od Zmluvy v skúšobnej dobe a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, účinnosť odstúpenia nastane ku dňu doručenia príslušného 
písomného prejavu vôle Účastníka Podniku v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Účastník berie na vedomie, že (i) v prípade využívania 
Služby podľa tejto Zmluvy len počas dohodnutej skúšobnej doby, je voľný objem dát 100MB (ďalej len "voľný objem dát v skúšobnej dobe") 
�ďalej, že (ii) v prípade odstúpenia Účastníka od tejto Zmluvy počas skúšobnej doby v súlade s dojednaním uvedeným v tomto bode Zmluvy je 
Učastník povinný zaplatiť Podniku cenu za prenesenie dát nad tento voľný objem dát v skúšobnej dobe, a to v sume určenej na spoplatňovanie nad 
voľný objem dát podľa platného Cenníka Služby, (iii) Podnik v prípade odstúpenia Účastníka od tejto Zmluvy počas skúšobnej doby v súlade s 
dojednaním uvedeným v tomto bode Zmluvy zabezpečí vrátenie ceny koncového zariadenia, ktorú Účastník zaplatil za nadobudnutie koncového 
zariadenia, v hotovosti alebo bankovým prevodom do 30 dní. Počas skúšobnej doby nie je možné postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu a ani zmeniť zúčtovacie obdobie. 

5. *O áno O nie Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu účinnosti tejto Zmluvy sa v celom rozsahu ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcej Zmluvy 
o poskytovaní služieb- služba T-Mobile mobilný internet, ktorej predmetom bolo poskytovanie služby T-Mobíle mobilný internet vo vzťahu ku 
koncovému zariadeniu definovanému v tabuľke č. 2 tejto zmluvy. 

Slovak Telekom- Dôverné 
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6. VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil/a s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými 
podmienkami a Cenníkom, ktoré sa ako súčasť tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných 
podmienok a Cenníka a vyššie špecifikovaného Koncového zariadenia,(ii) záväzne si objednávam v tejto Zmluve špecifikované Služby a Program 
služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok 
a Cenníka, najmä riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služby. Vyhlasujem, že som bol oboznámený Podnikom, že aktuálne 
informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke 
Podniku, ktorá ju v budúcností nahradí a na Predajných miestach Podniku. 
SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik bude používať údaje o Účastníkovi za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach a v 
príslušných právnych predpisoch. Rozsah, účel a podmienky spracúvania údajov o Účastníkovi sú bližšie špecifikované vo Všeobecných 
podmienkach ( článok Zhromažďovanie a používanie informácií o Účastníkoch). V prípadoch, kde môže Účastník zamedziť, aby sa jeho údaje 
používali na určité účely, Účastník môže kedykoľvek Podniku oznámiť, že si neželá takéto používanie jeho údajov. Ak je podmienkou spracúvania 
údajov Účastníka udelenie súhlasu, môže Účastník takýto súhlas kedykoľvek odvolať, v prípade, že ho udelí. Účastník môže Podniku kedykoľvek 
požiadať o informáciu, ako sa jeho údaje používajú. Viac informácií o používaní údajov možno nájsť na www.telekom.sk alebo internetovej stránke 
Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí. 

7. VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe 
písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom Účastníka alebo na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu. 

V Bratislave , dňa 29.02. 

rc1-rf·poiN·r_ 

tpoint Slovakia s.r.o. 

lcký park Wenpoint 02 
, o 900 55 Loz:�o. 

O 15 -N ;", Dtt, SK lO'lt1tSl79 . 
SHIPPI'NG '" 

Slovak Telekom, a.s. 
V zastúpení Brighlpoint Slovakia, s.r.o. so sídlom 

gistický areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35 879 157 
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DODATOK k Zmluve poskytovaní verejných služieb -služba T-Mobile mobilný internet, 
uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len '"Dodatok") 

Dátová SIM karta l Koncové zariadenie ( SN) : 9019112311 

PODNIK· ST - C 6 strán 
Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s. 

SiaTO: Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava 
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
l CO: 35 763 469 l OIC: 2020273893 IC pre DPH: l SK2020273893 

Brightpoint Slovakia, 
s.r.o, so sídlom Kód Zastúpený: Logistický areál predajcu: Kód tlačiva: C0030 
vyestpoint 02, Lozorno, 
IGO: 35 879 157 

(ďalej len "Podnik'") a 
A ÚČASTNÍK- FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ· B ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ: 

Titul: l Meno: l Obchodné meno l Parazitologický ústav Sl. ak. vied názov: 
Priezvisko: Sídlo l miesto Hlinkova 3, 04001 Košice podnikania: 
Bydlisko: Register, číslo (ulica, súp. 
č. PSC, zápisu 
mesto) podnikateľa: 

éísl IC 
Rodné o IC O: 00586951 pre o číslo: OP: DPH 

Zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia 
zástu�L 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN 
Meno a priezvisko: Obchodné meno l 

názov: 
Bydlisko: Sídlo l miesto (ulica, súp. číslo, PSC, podnikania: mesto) 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie j�j_ednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia ·e nasledovné: 
Od: 15. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 14. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) 

SPÔSOB FAKTURÁCIE· 

O Elektronická forma faktúry (ďalej len '"EF") l Poskytovanie EF na internetovej stránke Podniku l Áno 181Nie 

E-mail pre zasielanie EF: l l Císla pre SMS notifikácie o vyhotovení EF: l 
121 Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listín) 

----· 
** . . . suhlas Učastmka s poskytovamm EF podľa Vseobecpych podmienok a Cenn1ka a zaroven suhlas s poskytovamm EF prostredmctvof11mternetu 
sprístupnením internetovej stránke Podniku , pričom Učastník. berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na Učastníkom 
určenú e-mailovú adresu. V prípade poskytovania EF nebude Učastníkovi zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k dátovej SIM 
karte/Koncového zariadenia s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku 
(ďalej len "Zmluva'"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

Tabuľka č 1· 
*O Mobilný internet 500 *O Neobmedzený mobilný internet 1 *0 BIZNIS DATA 

l 
·o Mobilný internet 2 ooo ·� Neobmedzený mobilný internet 2 ·o 

PROGRAM SLUŽBY: *O Mobilný internet 5 000 *O Neobmedzený mobilný internet 3 ' 

·o Mobilný internet 10 ooo 
*O Mobilný internet 20 000 

1. Predmetom tohto Dodatku je: 
a) *121 záväzok Podniku zriadiť Účastníkovi prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým 

spôsobom prostredníctvom Koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty špecifikovanej v tabuľke č.2 tohto Dodatku a poskytovať 
Účastníkovi program Služby zvolený Účastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku 
•[8] zmena pôvodného programu Služieb vo vzťahu ku Koncovému zariadeniu alebo SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tohto 
Dodatku na program Služby uvedený v tabulke č.1 tohto Dodatku; Účastník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade zmeny pôvodného 
programu Služieb Podnik realizuje zmenu pôvodného programu Služieb podľa tohto Dodatku k prvému dňu najbližšieho zúčtovacieho 
obdobia, ktoré nasleduje po účinnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej uvedené inak, 

b) záväzok Účastníka riadne a včas platiť Podniku cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb špecifikovaných v tomto Dodatku a dodržiavať 
svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom, Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom 
mobilnej siete Podniku (�alej len ,,Všeobecné podmienky'") a Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len "Cenník"), vrátane Fair 
User Policy a záväzok Učastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo 
technických zmien v systémoch Podniku v súxislosti s uzavretím tohto Dodatku, pričom popl?tok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre 
za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Učastníkovi po podpise tohto Dodatku, ak sa Učastnik s Podnikom nedohodne inak; Učastník 
nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej služby T-Mobile mobilný 
internet, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok; 
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c) *181 áno O nie aktivácia programu Služby uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku vo vzťahu ku Koncovému zariadeniu Flash-OFDM alebo 
SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tohto Dodatku; 

Tabuľka č 2· 
'"oiitová SIM karta č. l 

Koncové zariadenie Flash- 8942102480003932726 . Telefónne číslo l EUI: 910911239 
OFDM č. 

Multifunkčné zariadenie Flash-
OFDM***- č.SIM: 

*** prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým spôsobom je zabezpečený prostredníctvom 
Koncového zariadenia Flash-OFDM a SIM karty integrovanej v Koncovom zariadení Flash-OFDM; SIM karta je určená na využívanie spolu so 
zariadením Flash-OFDM ako jeho súčasť a vo vzťahu k SIM karte nie je možné využívať akékoľvek iné služby Podniku ako tie, ktoré sú 
poskytované zároveň prostredníctvom Koncového zariadenia Flash-OFDM. 

d) *181 áno O nie záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 3 (ďalej len "Koncové 
zariadenie") tohto Dodatku, a to za zľavnenú maximálnu kúpnu cenu uvedenú v tabuľke č. 3 tohto Dodatku; 

Tabuľka č. 3: 

Koncové zariadenie : Výrobné číslo Koncového Zľavnená maximálna kúpna 
zariadenia (IMEI/SN): cena Koncového zariadenia: 
SN: € 

Samsung P7500 Galaxy IMEI: 358534045248248 299€ Tab10.1 
- . . . . IME l- Jednoznacny 1denlif1kator 3G zanadema 

SN -jednoznačný identifikátor Flash - OFDM zariadenia 

e)*O áno 181 nie záväzC?k Podniku zabezpečiť, že záručná doba, týkajúca sa Koncového zariadenia Flash-OFDM špecifikovaného v tabuľke č. 2 
tohto Dodatku sa predlži do posledného dňa doby viazanosti špecifikovanej v bode 2 tohto Dodatku a to v prípade, ak zákazník pokračuje vo 
využívaní pôvodného programu Služieb alebo požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb a súčasne nevyužil ponuku Podniku na kupu 
zľavneného Koncového zariadenia. Záručná doba sa však skončí aj pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, ak Účastník požiada o 
deaktiváciu, resp. zrušenie Služby alebo o zmenu programu Služby uvedeného v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším 
mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v tabuľke č. 4 tohto Dodatku (v takomto prípade záručná doba skončí 
okamihom doručenia žiadosti Účastníka Podniku), alebo ak sa Účastník dopustí takého konania alebo umožní také konanie, na základe ktorého 
by Podniku vzniklo právo deaktivovať Službu alebo zrušiť Službu odstúpením od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia 
povinnosti zo strany Účastníka (v takomto prípade záručná doba skončí okamihom dopustenia sa takéhoto konania alebo umožnenia takéhoto 
konania); za žiadosť o deaktiváciu, resp. zrušenie Služby sa pritom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o deaktiváciu 
Služby v prípade straty alebo krádeže Koncového zariadenia Flash-OFDM, ako aj odstúpenie Účastníka od Zmluvy z iného dôvodu, ako je 
porušenie povinností na strane Podniku. 

f) *O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
Služby Mobilný internet 10 000, alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služby na program Služby 
Mobilný internet 10 000, s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, zľavu vo výške 40,77% z ceny mesačného paušálneho 
poplatku pre program Služby Mobilný internet 10 000, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku, pričom zľava z mesačného poplatku sa uplatňuje už za Zúčtovacie obdobie prebiehajúce v čase nadobudnutia účinnosti tohto 
Dodatku. Učastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytnutie zľavneného mesačného poplatku definitívne zaniká a neobnoví 
sa v prípade, ak Účastník počas doby poskytovania zľavy požiada o zmenu programu Služby aktivovaného týmto Dodatkom na iný program 
Služby alebo ak požiada o deaktiváciu programu Služby aktivovanej na základe tohto Dodatku, a (ii) zľavu poskytnutú na základe tohto písmena 
tohto bodu Dodatku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou 
Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

g) V prípade, ak si Účastník v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval niektorý z programov Služby T-Mobile mobilný internet s prevzatím 
záväzku viazanosti na 24 mesiacov a súčasne týmto Dodatkom nevyužil ponuku Podniku na kúpu nového Koncového zariadenia Flash-OFDM 
za zvýhodnenú cenu, ale Službu si aktivoval vo vzťahu k pôvodnému Koncovému zariadeniu Flash-OFDM Účastníka uvedenému v tabuľke 
č. 1 tohto Dodatku, prostredníctvom ktorého už Služby Podniku v minulosti využíval, Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) Účastník 
je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do 7 kalendárnych dní (vrátane) od uzavretia tohto Dodatku aj bez uvedenia dôvodu, pričom pre odstúpenie 
od Zmluvy a využívanie Služby v skúšobnej dobe platia podmienky uvedené v bode 7 Zmluvy .Dojednanie o odstúpení v skúšobnej dobe" 
s výnimkou podmienky vrátenia Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku ako aj s výnimkou všetkých s touto 
podmienkou súvisiacich dojednaní v bode 7 Zmluvy, ktoré sa pre prípad odstúpenia od Zmluvy Účastníkom, ktorý využil ponuku podľa tohto 
písmena Dodatku neaplikujú, (ii) označením nulovej alebo žiadnej kúpnej ceny Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, 
hoci je vyššie v texte uvádzaný záväzok Podniku zabezpečiť predaj tohto Koncového zariadenia uvedeného v tabuÍke č. 1 tohto Dodatku, je 
vyjadrené, že pri využiti tejto ponuky nie je súčasne predmetom tohto Dodatku inak štandardne dojednávaný záväzok Podniku v súvislosti a pri 
využití ponuky Podniku na kúpu zl'avneného Koncového zariadenia, a toto dojednanie sa pre tento prípad neaplikuje. Účastník zároveň 
vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že je vlastníkom Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, resp. je oprávnený na 
základe súhlasu vlastníka Koncové zariadenie uvedené v tabuľke č. 1 tohto Dodatku využívať za účelom aktivácie a využívania Služby 
aktivovanej na základe tohto Dodatku a to po celú dobu trvania viazanosti špecifikovanej v tabuľke č. 1 tohto Dodatku a toto Koncové zariadenie 
má Účastník v svojej fyzickej dispozícii. V prípade, ak sa preukáže, že Účastník nie je oprávneným užívateľom Koncového zariadenia 
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku, pretože si tretie osoby robia nárok na Koncové zariadenie uvedené v tabulke č. 1 tohto Dodatku, je 
Podnik oprávne�ý Služby prostredníctvom Koncového zariadenia uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku ďalej Účastníkovi neposkytovať 
a v prípade, ak Učastník nepreukáže Podniku dôveryhodným spôsobom svoje oprávnenie Koncové zariadenie uvedené v tabuľke č. 1 využívať 
alebo nepožiada o aktiváciu Služby vo vzťahu k inému Koncovému zariadeniu a zároveň nepreukáže dôveryhodne svoje oprávnenie toto iné 
Koncové zariadenie využívať a to do 5 dní od oznámenia Podniku o prerušení poskytovania Služieb, je Podnik oprávnený od tejto Zmluvy 
odstúpiť z dôvodov na strane Účastník�. Nepreukázanie oprávnenia Účastníka užívať Koncové zariadenie dôveryhodným spôsobom na žiadosť 
Podniku sa považuje za také konanie Učastníka, na základe ktorého vznikne Podniku právo Službu deaktivovať a zrušiť Zmluvu odstúpením z 
dôvodov porušenia povinnosti zo s�rany Účastníka, a v prípade, ak sa Účastník dopustí takéhoto konania počas doby viazanosti uvedenej 
v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku, čím Učastník poruší svoj záväzok uvedený v bode 2 (A15) tohto Dodatku, je Podnik oprávnený na úhradu 
zmluvnej pokuty uvedenej v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku. 
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h) * áno O nie 181 záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet a prevzal záväzok viazanosti na 24 mesiacov, vybraný program Služieb (i) bez 
účtovania mesačného poplatku odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých 3 zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po 
zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku a (ii) za zvýhodnený mesačný poplatok 5,99 € s DPH, v prípade ak si 
Účastník týmto Dodatkom aktivo,val alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 500; za zvýhodnený mesačný poplatok 
11,99 € s DPH, v prípade ak si Učastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 2000; za 
zvýhodnený mesačný poplatok 14,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu 
Služieb Mobilný internet 5000; za zvýhodnený mesačný poplatok 19,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo 
pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 10000; za zvýhodnený mesačný poplatok 29,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník 
týmto Dodatkom aktivoyal alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný internet 20000; za zvýhodnený mesačný poplatok 12,99 € 
s DPH, v prípade ak si Učastnik týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1; za 
zvýhodnený mesačný poplatok 17,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu 
Služieb Neobmedzený mobilný internet 2, alebo za zvýhodnený mesačný poplatok 23,99 € s DPH, v prípade ak si Účastník týmto Dodatkom 
aktivoval alebo pokračuje vo využívaní programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 3; a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí uvedených 
prvých 3 zúčtovacích období až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) 
nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (ii) po 
zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi vybraný program Služieb T-Mobile 
mobilný internet za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iii) benefit poskytnutý 
na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou 
alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb T -Mobile mobilný internet, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo 
iné. 

i) *O áno 181 nie záväzok P_odniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
§lužieb Mobilný internet Start alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodnéhc;J programu Služieb na Mobilný internet 
Start spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, program Služieb Mobilný internet Start s voľným objemom dát v rozsahu 1 
GB za me::;ačný poplatok vo výške 9,98 € s DPH, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku. Učastník beri� na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie programu služby Mobilný internet štart definitívne zanjká a sa 
neobnoví v prípade, ak Uč�stník požiada o zmenu programu Služieb Mobilný internet Štart na iný program Služieb alebo v prípade, ak Učastník 
požiada 9 zmenu v osobe Učastníka alebo zmenu zúčtovacieho obdobia (ii) v prípade zániku nároku na poskytoval)ie programu služby Mobilný 
internet Start, nalneskôr však v deň nasledujúci po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bude Učastnikovi program Služieb 
Mobilný internet Start automaticky zmenený na program Služieb Mobilný internet 500 a Podnik sa zaväzuje odo dňa nasledujúceho po uplynutí 
doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku poskytovať Účastníkovi program Služieb Mobilný internet 500 za cenu a za podmienok uvedených 
v Cenníku platnom v čase poskytovania programu Služieb Mobilný internet 500, (iii) program služby Mobilný internet štart nie je mož,!lé počas 
jeho poskytovania kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programu Služieb Mobilný internet Start, (iv) 
spoplatňovanie nad voľný objem dát pri programe Služieb Mobilný internet Štart bude vo výške 0,0389 €11 MB s DPH. 

J) *O áno 181 nie záväzok F:odniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní pôvodného programu 
§lužieb Mobilný internet Start alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb na Mobilný internet 
Start spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, program Služieb Mobilný internet štart s voľným objemom dát v rozsahu 1 
GB za zvýhodnený mesačný poplatok vo výške 7,79 € s DPH, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti 
dohodnutej v tomto Dodatku. Učastník berie na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie programu služby Mobilný internet štart 
definitívne zan!ká a sa neobnoví v prípade, ak Úča�tník požiada o zmenu programu Služieb Mobilný internet Štart na iný program Služieb alebo 
v prípade, ak Učastník požiada o zmenu v osobe Učastníka alebo zmenu zúčtovacieho obdobia, (ii) v prípade zániku nároku na poskytovanie 
erogramu služby Mobilný internet Štart, najn�skôr však v deň nasledujúci po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku bude 
Učastníkovi program Služieb Mobilný internet Start automaticky zmenený na program Služieb Mobilný internet 500 a Podnik sa zaväzuje odo 
dňa nasledujúceho po uplynuli doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku poskytovať Účastníkovi program Služieb Mobilný internet 500 za 
cenu a Z§! podmienok uvedených v Cenníku platnom v čase poskytovania programu Služieb Mobilný internet 500, (iii) program služby Mobilný 
internet Start nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programu Služieb 
Mobilný internet Start, (iv) spoplatňovanie nad voľný objem dát pri programe Služieb Mobilný internet štart bude vo výške 0,0389 €11 MB s DPH. 

k) *O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu Služieb 
na niektorý z programov Služieb (i) Mobilný internet 500, spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov vo vzťahu k SIM 
karte za paušálny poplatok 5,03 € s DPH mesačne,(ii) Mobilný internet 5 000, spojený s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov 
vo vzťahu k SIM karte za paušálny poplatok 11,99 € s DPH mesačne, (iii) Mobilný internet 10 000, spojený s prevzatím záväzku viazanosti 
aspoň na 24 mesi�cov vo vzťahu k SIM karte za paušálny poplatok 15,79 € s DPH mesačne, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej 
v tomto Dodatku. Učastník berie na vedomie a súhlasí, že (i) nárok na poskytovanie niektorého z programov Služieb Mobilný internet 500, 
Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000 za zvýhodnený paušálny poplatok uvedený v tomto písmene tohto Dodatku definitívne 
zaniká a sa neobnoví v prípade, ak Účastník požiada o zmenu programu Služieb na program Služieb s nižším mesačným poplatkom ako je 
mesačný poplatok za program Služieb, ktorý bol na základe tohto Dodatku aktivovaný ako prvý v poradí, (ii) programy Služieb Mobilný internet 
500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000 nie je možné počas ich poskytovania kombinovať s akoukoľvek inou akciovou 
ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb Mobilný internet 500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 10 000. Účastník je 
oprávnený opakovane počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku požiadať o zmenu niektorého z programov Služieb Mobilný internet 
500, Mobilný internet 5 000 alebo Mobilný internet 1 O 000 na ktorýkoľvek z programov Služieb Mobilný internet 500, Mobilný internet 5 000 
alebo Mobilný internet 10 000, s výnimkou zmeny programu Služieb na program Služieb s nižším mesačným poplatkom ako je mesačný 
poplatok za program Služieb, ktorý bol na základe tohto Dodatku aktivovaný ako prvý v poradí, a Podnik sa zaväzuje poskytovať zmenený 
program Služieb za zvýhodnený paušálny poplatok uvedený v tomto písmene tohto Dodatku, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej 
v tomto Dodatku alebo do ďalšej zmeny programu Služieb. 
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l) *O áno � nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Mobilný internet 
2000 a prevzal záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov, (i) program Služieb Mobilný internet 2000 za zvýhodnený mesačný poplatok O € s 

DPH, a to počas 1. a 2. mesiaca doby viazanosti ("skúšobná doba"), (ii) program Služieb Mobilný internet 2000 za zvýhodnený mesačný 
poplatok 11,99 € s DPH, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí skúšobnej doby až do uplynutia doby viazanosti podľa tohto Dodatku, (iii) 
zl'avu vo výške 100% z príslušného aktivačného poplatku za Službu. Poplatok za aktiváciu SIM karty je 9,92 € s DPH. Účastník je 
oprávnený požiadať o zmenu programu Služby Mobilný internet 2000 na niektorý z programov Služieb (i) Mobilný internet 500 za zvýhodnený 
paušálny poplatok 5,99 € s DPH mesačne, (ii) Mobilný internet 5 000 za zvýhodnený paušálny poplatok 14,99 € s DPH mesačne, (iii) Mobilný 
internet 10 000 za zvýhodnený paušálny poplatok 19,99 € s DPH mesačne, (iv) Mobilný internet 20 000 za zvýhodnený paušálny 
poplatok 29,99 € s DPH mesačne, (v) Neobmedzený mobilný internet 1 za zvýhodnený paušálny poplatok 12,99 € s DPH mesačne, (vi) 
Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený paušálny poplatok 17,99 € s DPH mesačne, (vii) Neobmedzený mobilný internet 3 za 
zvýhodnený paušálny poplatok 23,99 € s DPH mesačne , ktorý sa mu Podnik zaväzuje poskytovať za príslušný vyššie uvedený paušálny 
poplatok, a to až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Pokiaľ Účastník požiada o zmenu programu Služby počas 
skúšobnej doby, k zmene programu Služby nedôjde skôr ako po jej uplynutí. Účastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) nárok na 
poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku a zľavy podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak Účastník požiada o prerušenie 
poskytovania alebo o deaktiváciu programu služieb aktivovaného týmto Dodatkom; (ii) nárok na poskytovanie zľavy zaniká najneskôr uplynutím 
skúšobnej doby a nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb, 
poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti, za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania 
Služby; (iv) za zúčtovacie obdobie prebiehajúce v čase uplynutia skúšobnej doby bude Podnik účtovať Účastníkovi alikvótnu časť 
zvýhodneného mesačného poplatku pripadajúcu na obdobie od prvého dňa nasledujúceho po dni uplynutia skúšobnej doby do skončenia tohto 
zúčtovacieho obdobia; (v) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať 
a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov 
Podniku nevyplýva niečo iné; (vi) čerpanie dát nad voľný objem dát pri programoch Služieb bude spoplatnené poplatkom podľa platného 
Cenníka Služby, a to aj počas skúšobnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník, je počas skúšobnej doby oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy, pričom Podniku nevznikne nárok na zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. Účastník nemá právo odstúpiť od 
Zmluvy v skúšobnej dobe a súčasne nemá nárok na poskytnutie vyššie definovaných zliav z ceny mesačného paušálneho poplatku 
a príslušného aktivačného poplatku za Službu, ak počas doby 3 mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tohto Dodatku využil aspoň dvakrát 
možnost' odstúpenia v skúšobnej dobe od iných Zmlúv, predmetom ktorých bolo poskytovanie programov Služby za rovnakých podmienok ako 
sú uvedené v tomto Dodatku, uzavretých pred podpisom tohto Dodatku. V prípade, ak si Účastník uplatní právo na odstúpenie od Zmluvy v 
skúšobnej dobe a za podmienok uvedených v tomto Dodatku, účinnosť odstúpenia nastane ku dňu doručenia príslušného písomného prejavu 
vôle Účastníka Podniku. Účastník berie na vedomie, že v prípade využívania Služby podľa tohto Dodatku počas dohodnutej skúšobnej doby, je 
voľný objem dát 2000 MB za zúčtovacie obdobie. Počas skúšobnej doby nie je možné postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu 
a ani zmeniť zúčtovacie obdobie. 

m) O áno � nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívani niektorého z programov 
Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov 
a zároveň nevyužil ponuku Podniku na kúpu akciového Koncového zariadenia, odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti 
dohodnutej v tomto Dodatku (i) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1 za zvýhodnený mesačný poplatok 9,99 € s DPH, (ii) 
program Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený mesačný poplatok 13,99 € s DPH, (iii) program Služieb Neobmedzený 
mobilný internet 3 za zvýhodnený mesačný poplatok 19,99 € s DPH. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytovanie 
benefitov podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak Účastník požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu 
Služieb aktivovaného týmto Dodatkom alebo o jeho zmenu na iný program Služby T-Mobile mobilný internet, okrem programu Služieb 
Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3, pričom Účastníkovi budú poskytované benefity vzťahujúce sa k zmenenému programu Služieb 
podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby 
viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať 
Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku 
platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho 
poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak 
z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

n) O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom pokračuje vo využívaní programu Služieb Mobilný 
internet Štart s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov a zároveň nevyužil ponuku Podniku na kúpu akciového Koncového 
zariadenia, odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku program Služieb Mobilný internet štart 
za zvýhodnený mesačný poplatok 4,95 € s DPH. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytovanie zvýhodneného 
mesačného poplatku definitívne zaniká a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby poskytovania zvýhodneného mesačného poplatku 
požiada o zmenu programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na iný program Služby alebo ak požiada o prerušenie poskytovania alebo 
o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku zaniká 
najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku 
bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré 
sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné 
počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom 
Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

o) O áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého 
z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného 
programu Služieb na niektorý z programov Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3 s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 12 
mesiacov, odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku (i) program Služieb Neobmedzený 
mobilný internet 1 za zvýhodnený mesačný poplatok 14,99 € s DPH, (ii) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 za zvýhodnený 
'!'esačný poplatok 19,99 € s DPH, (iii) program Služieb Neobmedzený mobilný internet 3 za zvýhodnený mesačný poplatok 25,99 € s DPH. 
Učastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) nárok na poskytovanie benefitov podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku zanikne, ak 
Účastník požiada o prerušenie poskytovania alebo o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom alebo o jeho zmenu na iný 
program Služby T -Mobile mobilný internet, okrem programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, 2 alebo 3, pričom Účastníkovi budú 
poskytované benefity vzťahujúce sa k zmenenému programu Služieb podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku; (ii) nárok na poskytovanie 
zvýhodneného mesačného poplatku zaniká najneskôr uplynutím doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku; (iii) po zániku nároku na 
poskytovanie zvýhodneného mesačného poplatku bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb poskytovaný v deň uplynutia doby 
viazanosti za štandardnú cenu a za podmienok, ktoré sú uvedené v Cenníku platnom v čase poskytovania Služby; (iv) benefit poskytnutý na 
základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jeho poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou 
alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné . 
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p) 181 áno 181 nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, 100% zľavu 
z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa 
účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto 
Dodatku a následne 33% zl'avu z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, 
a to až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 4 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku (ďalej len ako 
"Zvýhodnené obdobie"). Od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto 
Dodatku sa Podnik zaväzuje poskytovať Účastníkovi program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za 
zvýhodnený mesačný paušálny poplatok príslušný pre aktivovaný program Služieb (i) Mobilný internet 2 000 vo výške 11 ,99 € s DPH, (ii) 
Mobilný internet 5 000 vo výške 14,99 € s DPH, (iii) Mobilný internet 10 000 vo výške 19,99 € s DPH, (iv) Neobmedzený mobilný internet 1 vo 
výške 12,99 € s DPH, (v) Neobmedzený mobilný internet 2 vo výške 17,99 € s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 23,99 € 
s DPH. Zároveň sa Podnik zaväzuje poskytnúť účastníkovi 100% zľavu z aktivačného poplatku za Službu T-Mobile mobilný internet. Účastník 
berie na vedomie a súhlasí s tým, že nárok na poskytovanie programu Služieb za zvýhodnený mesačný poplatok podľa tohto písmena tohto 
bodu Dodatku definitívne zaniká a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby viazanosti požiada (i) o deaktiváciu programu Služieb 
aktivovaného na základe tohto Dodatku, alebo (ii) o zmenu ktoréhokoľvek programu Služieb Mobilný internet 2000, Mobilný internet 5 000, 

Mobilný internet 1 O 000 na ktorýkoľvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo 
Neobmedzený mobilný internet 3 a naopak, alebo (iii) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na program Služieb 
Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na nižší ako 
minimálny program Služieb uvedený v tabul'ke č. 4 tohto Dodatku. V prípade zániku nároku na poskytnutie Služieb za zvýhodnený mesačný 
poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku, najneskôr však po uplynutí doby poskytovania Služieb za zvýhodnený mesačný paušálny 
poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo 
Účastníkom zvolený iný program Služieb za mesačný poplatok podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb. 
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie Služieb za zvýhodnený mesačný poplatok podľa tohto písmena tohto bodu Dodatku 
nie je možné počas ich poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak 
z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 

q) O áno 181 nie nie záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využívaní 
niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pôvodného programu 
Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, a ktorý má už pri 
aktivácii niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet a počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zároveň aktivovaný aj 
niektorý z hlasových mesačných programov Služieb Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre nepočujúcich, Program 40, Firma, Firma Extra, 
Biznis Flexi alebo Podnikateľ, 100% zľavu z mesačného poplatku (ďalej len ako "Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou") za program 
Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia 
zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 5 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku (ďalej len ako "Zvýhodnené obdobie"). 
Od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku sa Podnik 
zaväzuje poskytovať Účastníkovi program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za zvýhodnený mesačný 
paušálny poplatok príslušný pre aktivovaný program Služieb (i) Mobilný internet 2 000 vo výške 11,99 € s DPH, (ii) Mobilný internet 5 000 vo 
výške 14,99 € s DPH, (iii) Mobilný internet 10 000 vo výške 19,99 € s DPH, (iv) Neobmedzený mobilný internet 1 vo výške 12,99 € s DPH, (v) 
Neobmedzený mobilný internet 2 vo výške 17,99 € s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný internet 3 vo výške 23,99 € s DPH (ďalej len 
.Zvýhodnený mesačný poplatok"). Zároveň sa Podnik zaväzuje poskytnúť účastníkovi 100% zľavu z aktivačného poplatku za Službu T-Mobile 
mobilný internet. V prípade, ak Účastník počas doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku požiada o prerušenie poskytovania alebo 
o deaktiváciu aktivovaného hlasového mesačného programu Služieb Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre nepočujúcich, Program 40, 

Firma, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikateľ alebo o jeho zmenu na iný hlasový program, záväzok Podniku poskytovať program Služieb T
Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku počas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou 
a následne za Zvýhodnený mesačný poplatok až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zanikne a bude nahradený 
záväzkom Podniku poskytovať Účastníkovi 100% zľavu z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na 
základe tohto Dodatku, a to počas obdobia odo dňa účinnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente 
uplynutia 3 mesiacov odo dňa účinnosti tohto Dodatku, následne 33% zľavu z mesačného poplatku za program Služieb T-Mobile mobilný 
internet aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to až do uplynutia zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 4 mesiacov odo 
dňa účinnosti tohto Dodatku a následne program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku za Zvýhodnený 
mesačný poplatok až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Záväzok Podniku poskytovať program Služieb T -Mobile 
mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku počas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou opätovne 
nevznikne v prípade, ak Účastník požiada o opätovnú aktiváciu niektorého z programov Podľa seba, Relax, Viac, iTariff, Paušál pre 
nepočujúcich, Program 40, Firma, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikateľ. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nárok na 
poskytovanie programu Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou a Zvýhodnený mesačný poplatok definitívne zaniká 
a neobnoví sa v prípade, ak Účastník počas doby viazanosti požiada (i) o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného na základe tohto 
Dodatku, alebo (ii) o zmenu ktoréhokoľvek programu Služieb Mobilný internet 2 000, Mobilný internet 5 000, Mobilný internet 1 O 000 na 
ktorýkoľvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 a 
naopak, alebo (iii) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný 
internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku na nižší ako minimálny program Služieb uvedený 
v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. V prípade zániku nároku na poskytnutie Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou a Zvýhodnený 
mesačný poplatok, najneskôr však po uplynutí doby poskytovania Služieb za zvýhodnený mesačný paušálny poplatok podľa tohto písmena 
tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastníkom zvolený iný program 
Služieb za mesačný poplatok podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb avšak bez možnosti využiť zľavu za 
využívanie dvoch Služieb. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie Služieb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO zľavou 
a Zvýhodnený mesačný poplatok nie je možné počas ich poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo 
akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. 
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2. Účastník sa zaväzuje, že po dobu uvedenú v tabuľke č. 4 tohto Dodatku (ďalej len "doba viazanosti") nepožiada o deaktiváciu, resp. zrušenie 
Služby a že sa nedopustí takého konania a ani neumožní také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo �eaktivovať Službu alebo 
zrušiť Službu odstúpením od Zmluvy alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov poruše(lia povinnosti zo strany Učastníka; za žiadosť o 
deaktiváciu, resp. zrušenie Služby sa pritom považuje najmä 'JÝ.poveď Zmluvy zo strany Učastníka, žiadosť o deaktiváciu Služby v prípade 
straty ale�o krádeže Koncového zariadenia, ako aj odstúpenie Učastníka od Zmluvy z iného dôvodu, ako je porušenie povinností na strane 
Podniku. Učastník sa ďalej zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke č. 4 tohto Dodatku nepožiada o zmenu programu Služby 
uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku na program Služby s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v 
tabuľke č. 4 tohto Dodatku, a zároveň nepožiada o zmenu programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 1 alebo Neobmedzený mobilný 
internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 2 000 alebo Mobilný internet 5 
000 alebo Mobilný internet 10 000 alebo Mobilný internet 20 000 a naopak. 

Tabuľka č. 4: 

Doba viazanosti: 
[8] 24 mes. O 36 mes. 
D iná 

Minimálny program Služby: Zmluvná pokuta: 

€ 

3. V prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Účastníka (najmä hociktorej povinnosti uvedenej v bode 1 alebo 2 tohto '!odatku alebo v 
čl. 3 bod 3.4 alebo 3.5 alebo v čl. 5 bod 5.2 písm. a) až c) Všeobecných podmienok Ml) a následnej deaktivácie Služby je Učastník povinný 
uhradiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v tabuľke č. 4 tohto Dodatku. V prípade žiadosti Účastníka o deaktiváciu Služby alebo 
ukončenie Zmluvy ?lebo tohto Dodatku v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je z�luvná pokuta podľa predchádzajúcej vety splatná okamihom 
doručenia žiadosti Učastníkapodniku. Týmto dojednaním nie je dotknuté právo Učastníka požiadať Podnik o dočasné P.rerušenie poskytovania 
Služby z dôvodov na strane Učastníka; prerušením poskytovania Služby a programu Služby nie je dotknutá povinnosť Učastníka platiť Podniku 
mesačný paušálny poplatok za príslušný program Služby uvedený v Cenníku. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tohto Dodatku 
l)ezaniká právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná daná zmluvná pokuta. 
Učastník je zároveň povinný uhradiť Podniku náhradu škody presahujúcu sumu zmluvnej pokuty. 

4.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť doteraz platného dodatku 
k Zmluve uzavretého medzi stranami resp. zaniká právo Účastníka na akékoľvek doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy spojené 
s prevzatím skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu k SIM karte alebo Koncovému zariadeniu špecifikovanému v tabuľke č. 2 tohto Dodatku. 

5.Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urči�ú. a to na dobu viazanosti 
uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. Po uplynutí doby viazanosti podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku budú Učastníkovi Služby v rámci 
dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaním uvedeným v bode 1 písm a) tohto Dodatku 
poskytované na základe Zmluvy na dobu neurčitú a to za štandardných podmienok podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného 
programu Služieb. 

6.V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Po�niku zabezpečiť predaj zľavneného tovaru (napr. Koncového zariadenia, NB) bližšie 
špecifikovaného v tomto Dodatku za zľavnenú cenu a Učastník ponuku Podniku na základe tohto Dodatku s prevzatím záväzku viazanosti 
využil (ďalej len " Kúpna/e zmluva/y"), sú Zmluva v znení tohto Dodatku a Kúpna/e zmluva/y podľa ustanovenia § 52a Občianskeho zákonníka 
v platnom znení závislými zmluvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako splnením alebo spôsobom nahrádzajú�ím splnenie spôsobuje zánik 
tohto Dodatku a Zmluvy, ako aj ostatných závislých kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi účinkami. Učastník je v takom prípade 
povinný Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podniku, u ktorého tovar zakúpil podľa ich pokynov vrátiť všetko, čo na základe zaniknutých 
závislých Kúpnych zmlúv získal, ak nebude dojednané medzi stranami inak. V prípade, ak má Učastník po zániku Zmluvy v dôsledku zániku 
závis[ej Kúpnej zmluyy záujem p_okr€1čovať v9 využívaní Služieb, musí uzavrieť s Podnikom novú 4mluvu. 

?.OZNAMENIE O PRA VE ODSTUPIT OD KUPNEJ ZMLUVY PRI PODOMOVOM PREDAJI A ZASIELKOVOM PREDAJI: Ak je predmetom 
tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zľavneného Koncového zariadenia špecifikovaného v tomto Dodatku a ak k uzatvoreniu 
tohto Dodatku a Kúpnej zmluvy došlo na diaľku. (prostredníctvom doručovania Koncového zariadenia cez kuriéra) alebo prostredníctvom 
podomového predajcu povereného Podnikom, je Učastník oprávnený v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o chrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji ( ďalej len "ZoOS") v znení neskorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy do (7) siedmych pracovných dní od 
prevzatia Koncového zariadenia, a to doručením písomného prejavu vôľe Účastníka odstúpiť od kúpnej zmluvy na príslušnom formulári Podniku 
spolu s vrátením Koncového zariadenia v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie a v pôvodnom 
balení na ktorejkoľvek firemnej predajni Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných obchodných zástupcov). 
Odstúpenie od samotnej Zmluvy, ak bola uzavretá na diaľku (doručovaním cez kuriéra) alebo prostredníctvom podomového predajcu 
povereného Podnikom súčasne s kúpnou zmluvou, je možné v súlade s oznámením o práve odstúpiť od Zmluvy pri podomovom predaji 
a zásielkovom predaji spolu s vrátením Koncového zariadenia v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva a 
dokumentácie a v pôvodnoll} balení na ktorejkoľvek firemnej predajni Podniku (tJ nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných 
obchodných zástupcov). Podla ZoOS právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Učastník, ktorý je fyzickou osobou, ak uzavrel kúpnu zmluvu 
za účelom výkonu svojho podnikania, povolania alebo zamestnania, a ani Učastník, ktorý je právnickou osobou. Odstúpením od ku pnej zmluvy 
na Koncové zariadenie automaticky zanikn� tento Dodatok a Zmluva ako závislá zmluva podľa ustanovenia § 52a Občianskeho zákonníka 
v platnom znení. V prípade, ak bude mať Učastník po zániku Zll}luvy záujem pokračovať vo využívaní Služieb na základe Zmluvy na dobu 
neurčitú, musí uzavrieť s Podnikom novú Zmluvu. Odstúp�ním Učastníka od Zmluvy alebo jej zánikom v dôsled.ku odstúpenia od kupnej 
zmluvy na Koncové zariadenie nie je dotknutá povinnosť Učastníka zaplatiť Podniku cenu Služieb poskytnutých Učastníkovi počas trvania 
Zmluvy až do jej zániku a to podla platného Cenníka a so zohľadnením dojednaní podľa Zmluvy a tohto Dodatku. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb 
Podniku upraviť tak, že k základu dane (cene bez DPH) uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti 
Podniku. 

9. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy; ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti. 

J3 ICŕSJ'"PC�Jl'.rr· 
Brl · lovalóa s.r.o. 

V Bratislave dňa 29 02 2012 Logi i<:kS. perk Westpoint D2 V Bratislave , dňa 29.02.2012 

1 
' . . 

č.p 070, �SS Lozorno, 

� 7jJ tto,.' d' '"· f)tť;, SK 1Q'l!M27' 
•. · 

/ i 
. SHlPľ!NCi l 4 lj 

Slovak Telek m, a.s. 
V zastúpení Brightpoint Slovakia, s.r.o, so sídlom 

Logistický areál Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35 879 157 
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DODATOK k Zmluve poskytovaní verejných služieb -služba T-Mobile mobilný internet, 
uzavretý podl'a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok") 
Dátová SIM karta l Koncové zariadenie ( SN): 910911236/ 

PODNIK· ST - C 6 strán 
Obchodné meno: Slovak Telekom, a. s. 
Sídlo: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
Zapísaný� v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
l CO: 35 763 469 l DIC: 2020273893 IC pre DPH: l SK2020273893 

Brightpoint Slovakia, 
s.r.o. so sídlom Kód Zastúpený: Logistický areál predajcu: Kód tlačiva: C0030 
\lyestpoint D2, Lozorno, 
ICO: 35 879 157 

(ďalej len ,.Podnik") a 
A ÚČASTNÍK- FYZICKÁ OSOBA NE PODNIKATEĽ· B ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ· 

Titul: l Men�
---

Obchodné meno l Parazitologický ústav Sl. ak. vied názov: ··-
Sídlo l miesto Priezvisko: podnikania: Hlinkova 3, 04001 Košice 

Bydlisko: Register, číslo (ulica,_súp. 
č. PSC, zápisu 

podnikateľa: mesto)__ 

-
-·----·-·

--· ---
---

Rodné Čísl 
o číslo: OP: 

.. --
·-·----------··--· ·---------·--··----·-

IČO: -:,.69:�---f:J-.;--
--- ..... 

Zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia 
zástupcuÍ -· 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN 
Meno a priezvisko: 

- --=--:-· ·---
Obchodné meno l 

názov: 
Bydlisko: Sídlo l miesto (ulica, súp. číslo, PSČ, 
mesto) podnikania: 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie ·e ·ednomesačné. Trvanie zúčtovacieho obdobia ·e nasledovné: 
Od: 15. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 14. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) 

SPÔSOB FAKTURÁCIE· 

O Elektronická forma faktúry (ďalej len "EF") l Posky1ovanie EF na internetovej stránke Podniku l Áno �Nie 

E-mail pre zasielanie EF: l .J Číslo pre SMS notifikácie o vyhotovení EF: l 
� Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listín) .. . . v suhlas Učastmka s poskytovamm EF podľa Vseobecpych podmienok a Cenn1ka a zaroven suhlas s poskytovan 1m EF prostredmctvoJllmternetu 

sprístupnením internetovej stránke Podniku , pričom Učastnik. berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na Učastníkom 
určenú e-mailovú adresu. V prípade posky1ovania EF nebude Učastnikovi zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o posky1ovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k dátovej SIM 
karte/Koncového zariadenia s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku 
(ďalej len ,.Zmluva"). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

Tabuľka č 1· *O Mobilný internet 500 *O Neobmedzený mobilný internet 1 *0 BIZNIS DATA 
·o Mobilný internet 2 000 ·� Neobmedzený mobilný internet 2 ·o 

PROGRAM SLUŽBY: *O Mobilný internet 5 000 *O Neobmedzený mobilný internet 3 *O Mobilný internet 10 000 
·o Mobilný internet 20 000 

1. Predmetom tohto Dodatku je: 
a) ·� záväzok Podniku zriadiť Účastníkovi prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrôtovým 

!!Pôsobom prostredníctvom Koncové�o zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty špecifikovanej v tabul'ke č.2 tohto Dodatku a poskytovať 
Učastníkovi program Služby zvolený Učastníkom a uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku 
·� zmena pôvodného programu Služieb vo vzťahu ku Koncovému zariadeniu alebo SIM kartám špecifikovaným v tabuľke č. 2 tohto 
Dodatku na program Služby uvedený v tabulke č.1 tohto Dodatku; Účastník berie na vedomie a súhlasí, že v prípade zmeny pôvodného 
programu Služieb Podnik realizuje zmenu pôvodného programu Služieb podľa tohto Dodatku k prvému dňu najbližšieho zúčtovacieho 
obdobia, ktoré nasleduje po účinnosti tohto Dodatku, ak nie je ďalej uvedené inak, 

b) záväzok Účastníka riadne a včas platiť Podniku cenu za zriadenie a posky1ovanie Služieb špecifikovaných v tomto Dodatku a dodržiavať 
svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom, Všeobecnými podmienkami pre posky1ovanie verejných služieb prostredníctvom 
mobilnej siete Podniku (�alej len ,.Všeobecné podmienky") a Cenníkom pre posky1ovanie služieb Podniku (ďalej len "Cenník"), vrátane Fair 
User Policy a záväzok Učastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo 
technických zmien v systémoch Podniku v súv_islosti s uzavretím tohto Dodatku, pričom popl'!ltok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre 
za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Učastníkovi po podpise tohto Dodatku, ak sa Učastnik s Podnikom nedohodne inak; Učastnik 
nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej služby T-Mobile mobilný 
internet, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok; 

• správnu možnosť označte krížikom 
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Zuzana Vasilková
Obdĺžnik




