
Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ,

uzavretý podl'a zákona č, 351/2011  Z.z, o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

t. č. 907695010,  SIM karta č. 8942102480003965312

(d'alej len "Dodatok")

PODNIK
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sídlo / adresa Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zapisaný Obchodný ľegister Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa. vložka číslo 2081/8
lco 35 763 469 DIC                                                         |  2020273893                                        |  lc pre DPH                                          |  SK2020273893
Kód predajcu UNIT.7.TELEKOM.SVIHORIKOVA.HARIN                                                                                                                            |  Kód tlačiva                                              |  192
Zastúpený lngram Micro Slovakia, s.r.o., so Sídlom Logi§tický areál Westpolnt D2, Lozoľno, lco: 35879157

(ďalej len ''Podnik") a

ÚČASTNĺK -PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA  PODNIKATEĽ
Obchodné meno / názov Mateľská škola
Sidlo / miesto podn kania Sokolská 494, 013 24 Strečno
Register, čislo záp u podnikateľa
lco 37813447 DIC                                                             |                                                                       |  lc pre DPH                                             |

Zastúpený
(ďalej len "Učastnik'')

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH  LISTiN
Obchodné meno alebo názov
Ulica,  súp. č(slo Sokolská  494

TABUĽKA Č.  1
Program služieb Happy M NAJ                                                                                                           1
Minim ny program Služieb HAPPY M NAJ                                                                                                  |  Doba viazanosti                               |  24 mesiacov
PÔvod ý program užieb Happy M
Typ MT/Dátové zar adenie Samsung GaLaxy J3 2016
Výrobné č slo (lM 359464073102068
Akciová kúpna cena za MTmátové zariadenie 19,00 €
Neakcjová maloobchodná cena za MT/Dátové zariaden e 179,00 €
Súčet všetkých zliav zo štandardných poplatkov za Služby 50,00 €
Zmluvná pokuta (základ - počiatočná suma, ktorá bude klesať) 210,00 €

AKTIVOVANÉ SLUžBY
/ Dátovó služby                                                                                                                                           / Kontrola dát

Služba:   ln ernet v mobile 500                                                                                                                                        Limi :   60 EUR
/  Happy mo ný telefón                                                                                                                                                 Noti kácia:   80%

Podnik a Účastnik uzatvárajú tento Dodatok, ktoúm sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k t.č/SIM karte s čislom uveden!m v záhlavi tohto Dodatku menl 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)       zmena pôvodného programu služieb Účastníka na program služieb uvedený v tabuľke č.  1 tohto Dodatku a/alebo poskytovanie programu služieb uvedeného v tabuľke č.  1 tohto Dodatku Účaswkovi,
a to vo vzťahu k SIM karle uvedenej v záhlavi tohto Dodatku,  resp.  k inej SIM  karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len "SIM karta");

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  (ďalej  len  „Všeobecné  podmienky'),  Cennikom  pre  poskytovanie služieb  Podniku  (ďalej  len  „Cennik")  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,  at( sa  Účastník s Podnikom  nedohodne inak;  Účastnik nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny  poplatok,  ak sa  uzatvára  Dodatok (i) súčasne s aktiváciou  novej SIM

:3,Tánka:vdúsádúastnäep:iss,',uešdnnŤáw::ašT?ž3;pia::á,.(iiú5á':tpnri:c.h#isz.oms:š:i#ásštknua;:,::uíefž:ebs.:gbýoczhnäLľg:;mpoováni#Ĺ:2eúaďwuíeá,ťe?|a,t.o,km=.,gr:cp|afn;c:ú:3::.sh:Sns|:kžobT,,éii#žančázi:akda:
v aktuálnom Cennlku dostupnom na \^M/w.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti  nahradi a na predajných  miestach Podniku.

c)       záväzok Podniku zabezpečiť Účastnikovi  predaj mobilného telefónu (ďalej  len "Mľ za akciovú kúpnu cenu špecifikovanú v tabuľke č.  1.  Účastník berie na vedomie,  že rozdiel medzi neakciovou
maloobchodnou cenou MT podľa Cenníka neakciových telefónov aktuálneho v deň uzavretia tohto Dodatku vo výške špecifikovanej v tabuľke č.  1  a akciovou kúpnou cenou  MT podľa tohto Dodatku
predstavuje zľavu vo výške  uvedenej v tabuľke č.  1  poskytnutú  Podnikom  Účastníkovi  (ďalej  len  „zľava z ceny  Mľ)  z dôvodu  doby viazanosti dohodnutej  v zmysle tohto  Dodatku.  Účastnĺk svojim
podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;

d)iúái'3t§níťgä:neiknaasv:3S#:y3:iTaiEhpoo!iľádYŠ?o.b.edcnnižc:á%ťemňieznaosíefacEeFnnnišaúačazštrno,Y:nLs:rh±:ús:_o;äf.ovvúa:idTe::.púo.s#dnéFľ.osT;no`:::::uESFprj:t#:núĽisn,tn:rkn.evt,ož:jss,t,raánn,ke.:dond,Ľ|kuzisqggnT

pÍsomne vyhotovená faktúra.

o)       záväzok  Podniku  poskytovať Účastníkovi,  ktorý si v súvislosti  s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využivaní postpaidových Služieb Podniku  s niektorým z programov Služieb  Biznis  Star
alebo Happy alebo prešiel z využivania služby Easy alebo služby Fix na Liživanie niektorého z programov Služieb Biznis Star alebo Happy, a to v spojení s prevzatlm záväzku viazanosti aspoň na  12
alebo 24 mesiacov, zľavu vo výšk® 4% z ceny mesačného paušálneho poplatku za príslušný program Služieb aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to počag c®lej doby viazanosti doj®dnan®j
podľa tohto Dodatku (ďalej v tomto plsmene označovaná len ako Zľava"). Počas zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho ku dňu účinnosti tohto Dodatku poskytne Podnik Účastníkovi vo vzťahu k SIM
karle Zľavu v alikvotnej výške podľa zostávajúceho počtu dni prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia až do skcmčenia tolito zúčtovacieho obdobia. Účastnik berie na vedomie a súhlasí s tým, že: (i) Zľavu
nieje možné počas jej poskytovania vo vzťahu k SIM karte kombinovat' a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou, ak nieje určené Podnikom inak, (ii) nárok na poskytovanie
Zľavy zanikne, ak Účastnik počas doby poskytovania Zľavy požiada Podnik o deaktiváciu programu služieb Biznis Star alebo Happy, pričom tento nárok opätovne nevznikne ani v pripade, ak Účastník
opätovne  požiada  Podnik  vo  vzťahu  k  SIM  karte  o  aktiváciu  pľogramu  Služieb  Biznis  Star  alebo  Happy  aktivovaného týmto  Dodatkom.  V  pripade  zániku  nároku  na  poskytnutie  Zľavy,  najneskôr
však po uplynuti doby poskytovania Zľavy,  bude  Podnik poskytovať Účastnikovi program Služieb aktivovaný Úmto Dodatkom alebo  Účastníkom zvolený iný program  Služieb za cenu  podľa Cennika

platného v čase poskytovania píislušného programu Služieb bez poskytovania Zľavy. Doba poskytovania Zľavy sa v pripade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskytovaných
Účastnikovi vo vzťahu k SIM nepredlžuje a uplynie dňom,  ktorý by bol posledným dňom doby poskytovania Zľavy v prípade, ak by k predmetnému prerušeniu poskytovania Služieb nedošlo.

f)        programom  Služieb  Happy označeným v tomto  Dodatku  doplňujúcou  informáciou vo formáte  .NAJb je štandardný  program  Služieb  Happy na  prislušnej  úľovni  uvedený v Cenniku,  ako  aj  v ďalších
reklamných a propagačných materiáloch  Podniku,  pričom táto doplňujúca informácia je iba informativneho charakteru z dôvodu označenia, že k danému programu Služieb sú poskytované v rámci
voľných  minút aj  volania do  EÚ  a  prichádzajúce  roamingové  hovory v  EÚ  a  iné  benefity  na základe tohto  bodu  Dodatku;  Podnik je oprávnený túto doplňujúcu  informáciu  uvádzať aj  vo vyúčtovaní
služieb poskytovaných k SIM karte počas trvania doby poskytovania zľavneného mesačného poplatku pri označení príslušného poskytovaného programu Služieb Happy.

2.       Účastnik zároveň berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karle uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného
programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb iTariff a za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti
nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služjeb na program Služieb Podľa seba, okrem pripadu, ak sa jedná o
zmenu už aktivovaného programu Služieb Podľa seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom, (iii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte o aktiváciu alebo o zmenu
aktivovaného programu Služieb na program Služieb Happy, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Happy a za splnenia podmienok stanovených Podnikom

3.       ZÁVÄZOK VIAZANOSTl:  Účastník sa zaväzuje,  že po dobu  Špecifikovanú v tabuľke č.  1  oclo dňa  uzavretia tohto Dodatku  (ďalej  len  .cloba viazanosti"):  (i) zotrvá v zmluvnom vzťahu s  Podnikom  a
bude vo vzťahu  k SIM  karte využivať Služby Podniku  podľa Zmluvy v znení tohto Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon,  ktorý by viedol  k  ukončeniu Zmluvy,  a (ii)  bude riaclne a včas uhrádzať cenu

;;&opsokvne:vž:iusJužúbž;ťnai':;Lera„Zá#::kedvígienhoost':"á,:bo:|:ánáToáf,:š#hvia:amnáo::ih:::t:i:;niepočasdojednanejdobyviazanost„
b) žiadosť Účastníka o  prenesenie telefónneho čísla  uvedeného v tomto  Dodatku k inému  podniku  poskytujúcemu  služby elektronických  komunikácii,  ak v dôsledku tejto žiadosti  dôjde  k ukončeniu
Zmluvy počas dojednanej doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účastníkom do 45 dní po splatnosti,  na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy; (ďalej len „porušenie záväzku viazanosti").

3aMntgnveťá:r:vKeuntáá,:::ťťí.ap:ečdčassánj:jšaa,d:::gi,,,zž.evä:Lu:á:íTd:ášvkäkyusváaá:Ľ:snt:,wp:iá::kup:ddná:ľe#pu:#S:nn',kaožá:äi%:::az:::ast,::':h#movnaan:'ei:[uvYnáJ.#u.Vdnfkm::šnŔop,oúuáastoni:::
na základe tohto  Dodatku.  Benefitmi  sa rozumie súčet všetkých  zliav zo štandardných  poplatkov za  Služby  (vrátane doplnkových)  podľa  Cenníka,  ako aj  zľava z ceny  MT,  ktorá  predstavuje rozdiel
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medzi  neakciovou  a akciovou  kúpnou cenou,  ak bol  Účastníkovi  na základe tohto  Dodatku MT poskytnutý.  Benefity poskytnuté  Účastnikovj  na základe tohto Dodatku  sú  uvedené v bode  1.  tohto
Dodatku alebo v Cenníku. Základom pre výpočet zmluvnej pokuty za porušenie záväzku viazanosti je suma špecifikovanú v tabuľke č.  1, ktorá zohľadňuje Benefity poskytnuté Účastníkovi podľa tohto
Dodatku (ďalej len „Základ pre výpočet"). Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočitaná podľa nižšie uvedeného vzorca,  ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpočet počas plynutia
doby viazanostj až do dňa ukončenia Zmluvy v dô§ledku porušenia záväzku vjazanosti podľa pismena a) alebo b) predchádzajúceho bodu tohto Dodatku alebo do dňa prerušenia poskytovania Služieb
v dôsledku porušenia záväzku viazanosti podľa písmena c) predchádzajúceho bodu tohto Dodatku:

Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pre výpočet - (počet dni uplynutých z doby viazanosti/celkový počet dnl doby viazanosti * Základ pre výpočet)

Zmluvná  pokuta je splatná  v  lehote  uvedenej  na faktúre,  ktorou je  Účastníkovi  vyúčtovaná.  Uhradením  zmluvnej  pokuty zaniká  dojednaný záväzok viazanosti,  preto  Účastník zmluvnú  pokutu  za
porušenie záväzku viazanosti zaplatí iba jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovať náhradu škody spÔsobenej porušením záväzku viazanosti, pre pripad ktorého bola dojednaná a vyúčtovaná zmluvná
pokuta, len vo výške presahujúcej sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

4.       Tento  Dodatok je platný a  účinný dňom jeho  podpisania zmluvnými  stranami,  pričom  zmena  pôvodného programu  Služieb  podľa  bodu tohto  Dodatku ako aj  aktivácia  služieb v zmysle bodu  1  tohto
Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch prac®vných 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 pripade prerušenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť Účastnikovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z
príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predíži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia poskytovania Služieb Podniku (počitané v dňoch), kedy

g:::L|aazfiľvoásct,'ens,pu'ž,:':vvzp#s::eb,oadkuú.Ťos::ikDuáa:,rke|tá':'bo.Dz#3ioykppôrtáhnoég3r;griakmu:'ésr,:EéJbe.P:3räg%:o,:#goDV:ääikzuač;a.tá:,kDäb3##na,Rossá,dť:g3reJavubr:::i2d':vh:3.Dvo:ááksutir,:ze|ozdmu:únc;
zmluvných  podmienok tak, že tieto dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku,  upravujúcej Zmenu Zmluvy.

5.       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)
uplatnl sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti  Podniku.

6.       Účastník  berie  na  vedomie,  že  v  súlade  s  Nariadenim  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  č.  531/2012  o  roamingu  vo  verejných  mobilných  komunikačných  sieťach  v  rámci  Únie  má  Účastnik
možnosť zvollť si altemativneho poskytovateľa roamingu iného ako je Podnik bez poplatkov alebo sankcie.  Účastník podpisom tejto Zmluvy pot\/rdzuje, že bol o možnosti podľa predchádzajúcej vety
informovaný.  Účastník  ďalej  berie  na  vedomie,  že  ak  si  zvolí  altemativneho  poskytovateľa  roamingu,  poskytovanie  služieb  roamingu  sa  riadi  podmienkam  dohodnutými  medzi  Účastnikom  a  nim
zvoleným alternatívnym poskytovateľom roamingu a že Podnik v rozsahu poskytovanom aftemativnym poskytovaterom roamingu nezodpovedá za poskytovanie služby roamingu.

7.       NÁVRH  NA  UZAVRETIE  ROZHODCOVSKEJ  ZMLUVY:  Podnik neodvolateľne  navrhuje  Účastníkovi,  ktorý  nie je  spotrebiteľom,  uzavretie  rozhodcovskej  zmluvy vo forme  rozhodcovskej  doložky v

:3ä:e:ošroov:nzsnkeeťb`aďna|á'v„eT:"s).č:áocí:'(kďaa,:,Ťä'sn"Í,k,:á:yp:o,d::hž.edváe#yas,to#aorét:fún,,:I,aaie::.:zan.,,kenhú.vp;u;váä'koustŔssplÉ:ozbh%TL::užRbšTL::dpn,:kuj.bdund,ľaozúháds:XFknaézárveadz::ávúmčar:,Zn::dmc:VpS,gv:
9dstúpiť od tejto RZ, a to pÍsomne do 30 dni odo dňa jej uzatvorenia.  Účastník berie na vedomie, že nie je povinný prijať predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme,  spory medzi
Učastníkom a Podnikom vyplývajúc€ z poskytovania  Platobných služieb Poclnikom budú riešiť všeobecné súdy podľa osobitných právnych  predpisov.  Prijatim návrhu  na uzavretie RZ nie je dotkniĺté
právo  Účastníka alebo  Podniku  predložjť spor týkajúci  sa  Platobných  služieb  Podniku  na rozhodnutie všeobecnému súdu.  Toto právo však zaniká ak  Podnik alebo  Účastnik  už podal žalobu  na  RS,
pretože po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konať a rozhodovať na všeobecnom súde.
Účastnik uvedený návrh  Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky prijíma:
OÁNO       /NIE

8.       Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Slovak Telek a.S.

v zastúp n''
lngram Micro Slovakia,  s.r.o so sídlom Logistický

areál \^éstpoint D2, Lozo no,  lčo: 35879157

Slovak Telekom Citlivé
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