
Dodatok
k Zmluve o poskytovani verejných služieb,
uzavretý podľa zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov
l. Č. 91 SIM karta Č. 8942
(ďalej len "Dodatok")

Obchodné meno Slovak Telekom, a.5.

Sídlo I adresa Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/8
IGO 35763469 OiC 2020273893 IC pre DPH SK2020273893
Zastúpený Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom logistický areál I Kód predajcu: I BOTSP2.NR.TMS HANA I Kód tlačiva: I C0030

Westpoint 02, Lozorno, IČO: 35879157

Obchodné meno I názov Spojená škola internátna
Sidlo I miesto podnikania Mila Urbana 160145, 029 01 Námestovo
Register, číslo zápisu podnikateľa

ICO 37982702 OIC IC pre DPH 2022233554
Zastúpeny

. "

ADRESA ZASIELANIA PíSOMNÝCH LISTíN
Obchodné meno alebo názov

Ulica, súp. číslo

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

Zasielanie na emailovú adresu Nie

Program služieb: Podnikatel150 NEW Pôvodný program služieb: Podnikatel150 NEW
Typ MT/Dátové zariadenie Nokia 500 Výrobné čislo (IMEl/EU l) 3597 73
Maximálna kúpna cena za MT/Dátové zariadenie 1,00€
Doba viazanosti: 24 mesiacov Minimálny program Služieb: PODNIKATEL 90 NEW
Zmluvná pokuta: 414,92 €

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
/ Voľné minúty

Biznis balik: Štandardné minúty
/ Dátové služby

Akcia: Nezáujem
Služba: Internet v mobile 100

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k t.č/SIM karte s číslom uvedením v záhlaví tohto Dodatku mení a upravuje v rozsahu
a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len "Zmluva"). Ostatné ustanovenía Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platností 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 Účastníkovi,
a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len "SIM karta");

b) záväzok Podniku zabezpečiť Účastnikovi predaj zľavneného mobilného telefónu, ktorý je bližšie špecifikovaný v tabuľke Č. 1 (ďalej len "Mr). Účastnik berie na vedomie, že MT je v čase jeho predaja
Účastníkovi zakódovaný len na použítie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Účastnika po uplynuti doby viazanosti podra tohto Dodatku a po uhradeni poplatku
podľa platného Cenníka Podniku. Účastník svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;

c) súhlas Účastníka s poskytovaním EF podra Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s poskytovaním EF prostredníctvom internetu sprístupnením internetovej stránke Podniku, príčom
Účastník berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na Účastnikom určenú e-mailovú adresu. V prípade poskytovania EF nebude Účastníkovi zo strany Podníku zasielaná
pisomne vyhotovená faktúra.

d) záväzok Podniku poskytovať Účastnikovi, ktorý vo vzťahu k SIM karte pokračuje vo využívani Služieb Podniku v niektorom z programov Služieb Viac (s výnimkou 20+20Viac,400Viac a 1000Viac),
Relax alebo Podnikater v spojení s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, zravu vo výške 50% z ceny mesačného paušálneho poplatku príslušného programu Služieb aktivovaného
týmto Dodatkom vo vzťahu k SIM karte počas obdobia 24 zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom obdobi prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku. Účastnik berie na
vedomie a súhlasí s tým, že zravu poskytnutú na základe tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využivať s akoukoľvek inou zľavou alebo
akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo íné.

e) záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu Služieb Podniku podra zvoleného programu Služieb a dodržíavať svoje povinností v súlade so Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných
elektronických komunikačných služieb prostrednictvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.S. (ďalej len "Všeobecné podmienky"), platným Cennikom Služieb spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. (ďalej len "Cennik") a týmto Dodatkom; a záväzok Účastnika zaplatiť Podniku administrativny poplatok v súlade s Cen nikom za vykonanie administralivnych alebo technických
zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretim tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len "Administratívny poplatok"), pričom Administrativny poplatok bude Účastnikovi vyúčtovaný v prvej faktúre za
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastnlkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastnik s Podnikom nedohodne inak; Účastnik nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny
poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje prislušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy
sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cennikom; Účastnik berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01.09.2009 aktivoval alebo pokračuje vo využivani níektorého z
programov Služieb Podnikateľ (i) bude mu príslušný program Služieb Podnikateľ odo dňa účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podľa Cenníka platného pre nové programy
Podnikateľ od 02.09.2009 (program Služieb Podnikateľ je považovaný za tzv. program Služieb Podnikateľ aktivovaný od 2.9.2009). (ii) k novým programom Podnikateľ aktivovaným od 2.9.2009 nie je
možné okrem iného súčasne aktivovať a využivať balíčky Oddychové minúty alebo Viac MMS z doplnkových Balíčkov Viac a ani doplnkové služby web'n'walk Surf alebo web'n'walk Surf & Mail a v
pripade, ak Účastnik niektorú z týchto doplnkových služieb využi va , bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná;

2. Účastnik sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke 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 vzníklo právo zrušiť Zmluvu odstúpenim 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 výpoveď Zmluvy zo strany Účastnika, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastnika od
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinností na strane Podniku. Účastnik zároveň berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte
uvedenej v záhlavi tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktívovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktívovaného programu Služieb iTaríff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzt'ahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu
Služieb na program Služieb Podľa seba, okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu už aktivované ho programu Služieb Podľa seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom. Podnik a Účastnik sa
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho čisla uvedeného v záhlavi tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohľadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohľadom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zľavneného MT podľa bodu 1 písm. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zľavu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účastnik dohodli, že po dobu
víazaností uvedenú v taburke 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
súhlasí 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 tabuľke Č. 1 tohto Dodatku.

3. Účastník beríe na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zravy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislostí od zvoleného programu Služieb. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižšim mesačným poplatkom, ako má minimálny program služieb uvedený v taburke Č. 1 tohto Dodatku.

4. V pripade porušenia záväzku Účastnika uvedeného v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastnik povinný uhradiť
Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabuľke Č.1V pripade žiadosti Účastnika o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 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 podpisania zmluvnými stranami, pričom zmena pôvodného programu Služieb podľa bodu 1 pism. a) tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle
bodu 1 tohto Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dni 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 Účastnika alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť
Účastníkoví poskytovaníe Služieb vyplývajúceho z pri slušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky prediži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo
obmedzenia poskytovania Služieb Podniku. V prípade, ak Účastnik uzavrel tento Dodatok prí jeho doručení 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 podľa bodu 1 pism. a) tohto Dodatku.

6. V pripade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečiť predaj zľavneného mobilného telefónu špecifikovaného v tomto Dodatku a k predaju tohto mobilného telefónu došlo na diaľku
s doručovaním prostredníctvom kuriéra (ďalej len "kúpna zmluva uzavretá na diaľku"), je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý tovar neobstaral na účely výkonu svojho zamestnania, podníkania
alebo povolania, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do siedmich pracovných dní od doručenia mobilného telefónu kuriérom a to doručením písomného prevaju vôľe Účastnika
odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku na príslušnom formulári Podniku spolu s vrátenim mobilného telefónu v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého prislušenstva a dokumentácie
a v pôvodnom balení na predajnom mieste Podniku (t.j. nie v priestoroch jeho značkových alebo autorizovaných obchodných zástupcov, resp. iných oprávnených subjektov). Účastník
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berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podra predchádzajúcej vety súčasne so zánikom kúpnej zmluvy zanika v súlade s ustanovením § 52a Občianskeho
zákonníka v platnom zneni ku dňu účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy aj samotná Zmluva a Podnik nebude ďalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať služby na základe Zmluvy z dôvodu jej zániku
zo zákona ako závislej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Účastnik, ktorý je fyzickou osobou-podnikater, ktorý tovar obstaral za účelom výkonu svojho povolania alebo podnikania a
ani Účastnik - právnická osoba. Fyzicka osoba-podnikatef svojím podpisom prehlasuje, že pri uzavretí tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zfavnený mobilný telefón kona pre účely svoje podnikateiskej
činnosti a služby a tovary podfa tohto Dodatku obstaráva pre účely výkonu svojho podnikania alebo povolania.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade 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.

8. Tento Dodatok tvori neoddeliternú súčasť Zmluvy.

9. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruši platnosť a účinnosť doteraz platného dodatku k Zmluve uzavretého vo vzťahu k SIM karte medzi
zmluvnými stranami, s výnimkou Dodatku BlackBerry Internet E-mail k Zmluve, predmetom ktorého je aktivácia doplnkovej elektronickej komunikačnej služby BlackBerry Internet E-mail.
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