
Zmluva o pripojení - služba T-Mobile mobilný internet
uzatvorená podfa ust. §43 a nasl. zák. C. 61012003 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov
(dalej len "Zmluva") medzi

........... -

•
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ST·C1str.

PODNIK
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.

Sídlo I adresa

Karad.tifova 10. 825 13 Bratislava
zapísany

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel 50, vlotka flslo 20811B
ICO

35783469Oic2020273893lc pre DPHSK2020273893

Zastupený

Stanislava Stvnecká, obchodný reprezentantKód predajcu:03.SK.TAlEX.STVRTECKA.STANISLAVAKódUafiva:C0020

(<lale) en ··•.•OOnlK'}a

ÚCASTNíK. PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEL
Obchodné meno I názov Reglonélny úrad verejného zdravotníctva

Sldlo I miesto podnikania

JAna Hollého 590215, 080 01 Pre§ov
Register, clslo zápisu podnikatera

-
10

00610992Oic lc pre DPHSK2020521899

Zastúpený

MUDr. Anna Bencovi.

laos ej en ··ucastmk')

ADRESA ZASIELANIA LISTíN"
Obchodné meno alebo názov

Ulica, súp. císlo

* pre pnpady, ak astni nesu

Regioni.lny úrad verejného zdravotnfctva
Obec Prelov

ON ovanie a ur v papieroveJ orme

PS 08001

ELEKTRONiCKÁ FAKTÚRA
Poskytovanie faktúr v elektronickej forme spristupnením na webovej stránke www,t-mobile.sk
Zasielanie na emaílovú adresu Nie

TABULKAC.1

Notifikacné cislo
o

Koncové zariadeníe: ZlE MF190Program služby: DATA SIM MI NEOB3
Dátová SIM karta c.1 Koncové zariadenie F-OFDM c.

8942102480003379886V)irobné císlo koncového zariadenia (IMElISN)860547001894749
Telefónne clslo I EUI

911894074Vorný objem dát -
verejná dynamická lP adresa

niePodrobný výpis nie
SMS notifikácia

E-mail notifikácia

Spolocná faktúra

6.115796.00.00.100003
Zúctovacie obdobie:

Od: 15 do: 14Skúšobná doba do:

AKTIVOVANÉ SLUŽBY

ol Datové služby
Služba: GPRS Dala

ol Magio Inlernet Security

E-mail: po.onderus@uvzsr.sk

ol Kontrola dat v EU
Limit: 60
Noliflkacla: 80%

ol Noliflkafné fislo
Noliflkafné tel.f.: +421:

E-mail: po.onderus@uvzsr.sk

Služba T-Mobile mobilný internet (dalej len .Služba") je verejná elektronická komunikacná mobilná dátová služba poskytovaná prostrednictvom (i) verejnej mobilnej elektronickej komunikacnej siete
poskytovanej Podnikom na základe technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvencnom pásme 450 MHz. alebo (ii) prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku; Služba umožnuje Úcastnikovi
prístup do siete Intemet alebo iných verejnych alebo neverejných dátových sieti prostrednictvom koncového zariadenia alebo prostrednictvom SIM karty, ktoré sú špecifikované v tejto Zmluve, za úcelom
dosiahnutia bežnej uživatefskej mobilnej dátovej komunikácie. Úcastnik berie na vedomie a súhlasi s tým. že (i) rychlosf pristupu do siete Internet, pripadne iných verejných alebo neverejných dátových
sieti móže byt závislá od kvality signálu Služby v prislušnej lokalite a od poctu dalšich aktívne pripojených Úcastnikov k Službe v pri slušnej lokalite a v danom okamihu; (ii) Podnik je oprávnený v záujme
dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých Úcastnikov stanovif obmedzenia pre Úcastníkov, ktori použivajú programy pre automatické a dlhodobé sfahovanie velkého objemu dát (napr.
P2P siete). pricom v prípade. ak POdnik toto oprávnenie využije, uvedie obmedzenia Služby (tzv. Fair Use Policy) v platnom Cenníku Služby.

1. Predmetom tejto Zmluvy je:

el záväzok Podniku (i) zriadif Úcastnikovi potrebný prislup k elektronickej komunikacnej sieti Podniku pracujúcej na základe technológie Flash--OFDM, alebo k verejnej mobilnej telefónnej sieti Podniku. (ii) spristupnif
súvisiace Služby poskytované Podnikom, (iii) spristupnif Úcastnikovi pristup do siete Intemet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sieti bezdrôtovým spósobom prostrednictvom koncového
zariadenia alebo prostrednictvom SIM karty špecifikovanej v pism. b) tohto bodu, e (iv) poskytovaf Úcastnikovi program Služieb zvolený Úcastníkom a uvedený v tabulke c. 1 tejto Zmluvy;

b) aktivácia programu Služby uvedeného v tabulke c. 1 tejto Zmluvy vo vztahu ku koncovému zariadeniu Flash-OFDM alebo SIM kartám špecifikovanym v tabulke c. 1 tejto Zmluvy;

c) záväzok Úcastníka riadne a vcas platit Podniku cenu Služieb špecifikovaných v tejto Zmluve o pripojení alebo neskôr dohodnutej medzi Podnikom a Úcastnikom a dodržiavat svoje povinností v súlade s touto
Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania verejnej elektronickej komunikacnej mobilnej dátovej služby T-Mobile mobilný internet spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len ItVšeobecné podmienky MI~),
Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných elektronických komunikacných služieb prostredníctvom verejnej mObilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "Všeobecné podmienky
VMTS") a platným Cennikom Služby (dalej len "Cenník"), vrátane Fair User Policy;

d) Služba Magio internet Security (<lalej len .Služba MIS") je doplnková služba k službe T-Mobile mobilný intemet a rozumie sa nou zabezpecenie príslušnej soflvérovej aplikácie (<lalej len .Soflvér") od spolocnosti
ES ET, spol. s.r.o. (dalej len "spolocnost ESET~) urcenej k sofvérovej ochrane pocitaca pred hrozbami Internetu. E-mailová adresa Úcastníka slúži pre úcely zaslania oznámenia Podniku o aktivácii Služby MIS a
aktivacnej linky potrebnej k inštalácii Softvéru do pocítaca, na základe coho si Úcastník bude môct stiahnut a inštalovat Softvér do pocitaca. Úcastnik (i) vyhlasuje, že sa zoznámil s Podmienkami poskytovania
doplnkovej služby Magio internet Security spolocnosti Slovak Talekom. a.s" (<lalej aj len "POdmienky Služby MIS"), s Cennikom k Službe MIS, ktoré tvoria neoddelitelnú súcasf zmluvy o poskytovani doplnkovej
Služby MIS dojednanej touto Zmluvou a ktoré sa zaväzuje dodržiavat, a že sa zaväzuje dodržiavat rovnako Ucencné podmienky k Softvéru spolocnosti ESEr, ktorých akceptáciou v procese inštalácie Softvéru
dôjde k uzavretiu licencnej zmluvy so spolocnostou ESET, (ii) svojim podpisom potvrdzuje prevzatie Podmienok Služby MIS (iii) v prípade, že neposkytol Podniku svoju e-mailovú adresu svojím podpisom
vyjadruje súhlas so zriadením e-mailovej adresy pre úcely zaslania oznámenia Podniku o aktivácii Služby MIS a aktivacnej linky potrebnej k inštalácii Softvéru do pocitaca (iv) berie na vedomie, že pokiar je
služba Magio internet Security aktivovaná, nemOže požiadat Podnik o zmenu v osobe Úcastnika alebo zmenu zúctovacieho obdobia.

2. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania Služby je územie Slovenskej republiky padra špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach a na mapách pokrytia signálom
potrebného pre poskytnutie Služby, ktoré sú pristupné na www.t-mobile.ska na predajných miestach Podniku. Cena za poskytované Služby je uvedená v Cenniku.

3. Táto Zmluva je platná a úcinná dnom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na neur~itý cas. Podnik a Úcastník sa dohodli, že (i) na režim a podmienky poskytovania Služby prostredníctvom
verejnej mObilnej elektronickej komunikacnej siete Podniku prostredníctvom technológie Flash-OFDM pracujúcej vo frekvencnom pásme 450 MHz sa vztahujú Všeobecné podmienky MI, a na režim a podmienky
poskytovania Služby prostrednictvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku sa vztahujú Všeobecné podmienky VMTS, pokiar nie je touto Zmluvou dohodnuté inak. Pojmy používané v tejto Zmluve, ktoré tu
nie sú osobitne definované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy definované vo Všeobecných podmienkach MI, resp. vo Všeobecných podmienkach VMTS. Podnik a Úcastník sa dohodli, že na zmluvný
vztah založený touto Zmluvou sa nevztahujú a neaplikujú ustanovenia bodov 6. a 7. Všeobecných podmienok VMTS; na zmluvný vztah založený touto Zmluvou sa v otázkach upravených v bodoch 6. a 7.
Všeobecných podmienok VMTS v plnom rozsahu aplikujú a použijú ustanovenia bodov 6. a 7. Všeobecných podmienok MI. V pripade, ak by sa dostali do vzájomného rozporu Všeobecné podmienky MI a
Všeobecné podmienky VMTS, platí nasledovné poradie záväznosti:
a) 1. Všeobecné podmienky MI,
b) 2. Všeobecné podmienky VMTS.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ku dnu úcinnosti tejto Zmluvy sa v celom rozsahu ruší platnost a úcinnost predchádzajúcej Zmluvy o pripojení - služba T-Mobile mobilný internet, ktorej predmetom bolo poskytovanie
služby T-Mobile mobilný internet vo vztahu ku koncovému zariadeniu definovanému v tabulke c. 1 tejto zmluvy.

5. VYHLÁSENIE ÚCASTNíKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámiiia s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami MI, Všeobecnými podmienkami VMTS a Cennikom,
ktoré sa ako neoddeliterné súcasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavat. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecnych podmienok MI, Všeobecných podmienok VMTS, Cenníka a vyššie špecifikovaného
koncového zariadenia, (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve špecifikované Služby a program Služby, (iii) že sa zaväzujem riadne a vcas plnit všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov
k Zmluve, Všeobecných podmienok MI a Všeobecných podmienok VMTS, najmä riadne a vcas platit cenu za aktiváciu a poskytovanie Služby. Súhlasím s poskytovaním faktúry v elektronickej forme podla
Podmíenok pre predkladaníe vyúctovanía poskytnutých elektronických komunikacných služieb v elektronickej forme - Elektronická faktúra (dalej len .Podmienky"), s ktory-mi som sa oboznémil a svojim podpisom
potvrdzujem ich prevzatie,a zároven beriem na vedomie, že v prípade poskytovania Elektronickej faktúry mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.

6. VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚCASTNíKA: Vyhlasujem, že som oprávnený konat v mene a na úcet Úcastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom Úcastníka alebo na základe
zékona alebo n~_základe rozhodnutia štátneho orgánu.

V Prešove, dna 15. decembra 20~

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

v zastúpení
MUDr. Anna Bencová

V Prešove, dna ,,15.ff"lllbra 2011\../" II i
,AI

Slovak Telekom, a.s.

v zastúpení
Stanislava Štvrtecká, obchodny reprezentant

Slovak Telekom dôverné
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Dodatok
k Zmluve o pripojeni, ,

t. c. 911894074, SIM karta C. 8942102480003379886

(dalej len "Dodatok")

• • • • • • • •

PODNIK

ST-e2str.

Obchodné meno Slovak Telekom, .,S.
Sídlo I adresa

KaradtlCova 10, 825 13 Bratislava
Zapísaný

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel sa, vlofka Clslo 2081/8

IcO

35 763 469DI"2020273693IC pre DPHS1U020273893

zastúpený

Stanislava Stvnec:kfl. obchodný reprezentantKód predajcu:03.SK.TALEX.S1VRTECKA.STANISLAVAKOd tlaciva:C0030

(dalej len "Podnik") a

ÚCASTNíK· PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEL
Obchodné meno I názov Regioné.lny úrad verejného zdravotnletva

Sídlo I miesto podnikania

JAna Hollého 590215,080 01 Pretov
Register, cislo zápisu podnikalera

-
ICO

00610992OIC IC pre DPHSlU020521899

Zastúpený

MUDr. Anna Bencovä

(dalej len "ucastmk")

TABULKAC.1
Program služieb: DATA SIM MI NEOB3

Typ MTlOátové zariadenie

ZTEMF190Výrobné cislo (IMEIJEUl) 860547001894749

Maximálna kúpna cena za MTlOátové zariadenie

1,00€Tel. cisJo (existujucej GSM) SIM karty pre Zdielanie
Doba viazanosti:

24 mesiacovMinimálny program Služieb: DATA SIM MI NEOB3

Zmluvná pokuta:

248,95E

1.

a)

b)

c)

d)

e)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Predmetom tohto Dodatku je:

záväzok Podniku sprlstupnit Úcastnlkovi prlstup do siete Intemet alebo inych verejnych alebo neverejnych dáto.ych sieti bezdrôto.ym spôsobom prostrednlctvom koncového zariadenia alebo
prostrednictvom SIM karty ~pecifikovanej v tabulke c. 1 tohto Dodatku a poskytovat Úcastnikovi program Služby zvaleny Úcastnikom a uvedeny v tabulke c. 1 tohto Dodatku;

záväzok Úcastnika riadne a vcas platit Podniku cenu Služieb ~pecifikovanych v tomto Dodatku a dodržiavat svoje povinnosti v súlade so Zmluvou o pripojeni, Všeobecnymi podmienkami poskytovania
verejnej elektronickej komunikacnej mobilnej dátovej služby T-Mobile mobilny internet spolocnosti Slovak Telekom. a.s. (dalej len" V~eobecné podmienky MI"), V~eobecnymi podmienkami poskytovania
verejnych elektronickych komunikacnych služieb prostredníctvom verejnej mObilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "V~eobecné podmienky VMTS") a platným Cennikom
Služby (dalej len "Cennik"), vrátane Fair User Policy a týmto Dodatkom a záväzok Úcastnika zaplatit Podniku administrativny poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administrativnych alebo
technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretim tohto Dodatku k Zmluve o pripojeni, pricom poplatok bude Úcastnikovi vyúctovany v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a
dorucenej Úcastnikovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve o pripojeni, ak sa Úcastnik s Podnikom nedohodne inak; Úcastnik nie je povinný zaplatit Podniku Administrativny poplatok. ak sa uzatvára
Dodatok (i) súcasne s aktiváciou novej služby T-Mobile mobilný internet, kedy sa úctuje prlslu~ný aktivacný poplatok;

aktivácia programu Služby uvedeného v tabulke c. 1 tohto Dodatku vo vztahu ku koncovému zariadeniu Flash-OFDM alebo SIM kartám ~pecifikovaným v tabulke c, 1 tohto Dodatku;

záväzok Podniku zabezpecit Úcastnikovi predaj koncového zariadenia uvedeného v tabulke c. 1 (dalej len "Koncové zariadenie") tohto Dodatku, a to za zlavnenú maximálnu kúpnu cenu uvedenú
v tabulke c. 1 tohto Dodatku;

záväzok Podniku poskytovat Úcastnikovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivova' alebo pokracuje vo využi vani niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilny internet alebo ktorý v
súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu p6vodného programu Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile rnobilny internet s prevzatim záväzku viazanosti aspo~ na 24 mesiacov, a
ktorý má už pri aktivácii niektorého z programov Služieb T·Mobile mobilný internet až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zárove~ aktivovaný aj niektorý z hlaso.ych mesacných
programov Služieb Podla seba, Relax, Viac, iTarill, PauMI pre nepocujúcich, Program 40, Finna, Finna Extra, Biznis Flexi alebo Podnikatel, program Služieb T-Mobile mobilný intemet aktivovaný
na základe tohto Dodatku odo d~a úcinnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúctovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 6 mesiacov odo d~a úcinnosti tohto Dodatku (dalej len ako
.Z.yhodnené obdobie') za z.yhodnený mesacný pauMlny poplatok so zlavou za využivanie dvoch Služieb vo .y~ke 0,00 € s DPH (dalej len .z.yhodneny mesacný poplatok s DUO zravou") a
od prvého d~a nasledujúceho po uplynuti Z.yhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku za zvYhodnený mesacný paušálny poplatok príslu~ný pre aktivovaný
program Služieb (i) MObilný Internet 2 000 vo .y~ke 11,99 € s DPH, (ii) Mobilný Internet 5 000 vo .y~ke 14,99 € s DPH, (iii) Mobilný internet 10 000 vo .y~ke 19,99 € s DPH, (iv) Neobmedzený
mObilný Internet 1 vo .y~ke 12,99 € s DPH, (v) Neobmedzený mObilný Internet 2 vo .y~ke 17,99 € s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný Internet 3 vo .y~ke 23,99 € s DPH (dalej len .Z.yhodneny
mesacný poplatok"). V prípade, ak Úcastník pocas Z.yhodneného obdobia požiada o preru~enie poskytovania alebo o deaktiváciu aktivovaného hlasového mesacného programu Služieb Podl'a seba,
Relax, Viac, iTariff, Pau~ál pre nepocujúcich, Program 40, Finna, Firma Extra, Biznis Flexi alebo Podnikatel alebo o jeho zmenu na iný hlaso.y program, záväzOk Podniku poskytovat program Služieb
T-Mobile mobilny internet aktivovany na základe tohto Dodatku pocas Z.yhodneného Obdobia za Z.yhodnený mesacný poplatok s DUO zlavou vo .y~ke 0,00 € s DPH zanikne a bude nahradený
záväzkom Podniku poskytovat program Služieb T-Mobile mobilný internet ektivovaný na základe tohto Dodatku pocas Z.yhodneného obdobia za mesacný paušálny poplatok vo .yške 6,99 € s DPH.
Záväzok Podniku poskytovat program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovany na základe tohto Dodatku pocas Z.yhodneného obdobia za Z.yhodneny mesacný poplatok s DUO zlavou vo .y~ke
0,00 € s DPH opätovne nevznikne v pripade, ak Úcastnik požiada o opätovnú aktiváciu niektorého z programov Podla seba, Relax, Viac, iTarill, PauMI pre nepocujúcich, Program 40, Finna, Finna
Extra, Biznis Flexi alebo Podnikatel Dodatku. Úcastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nárok na poskytovanie programu Služieb za Z.yhodnený mesacny poplatok s DUO zlavou a Z.yhodnený
mesacný poplatok definitívne zaniká a neobnoví sa v pripade, ak Úcastnik pocas doby viazanosti požiada (i) o deaktiváciu programu Služieb aktivovaného na základe tohto Dodatku, alebo (ii) o zmenu
ktoréhokolvek programu Služieb Mobilný internet 2 000, Mobilný internet 5 000. Mobilny internet 10 000 na ktorýkolvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilny
internet 2 alebo Neobmedzeny mobilný internet 3 a naopak, alebo (iii) o zmenu programu Služieb na program Služieb Mobilný internet SOOalebo Mobilny internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu
Služieb na nižši ako program Služieb aktivovaný na základe tohto Dodatku (s .ynimkou zmeny programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 na program Služieb Neobmedzený mobilný internet
1 pocas Z.yhodneného obdobia). V prlpade zániku nároku na poskytovanie Služieb za Z.yhodnený mesacný poplatok s DUO zlavou a Z.yhodneny mesacny poplatok, najneskôr v~ak po uplynutí
doby poskytovania Služieb za z.yhodnený mesacny pau~álny poplatok podra tohto písmena tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytovat Úcastnikovi program Služieb aktivovany týmto Dodatkom
alebo Úcastníkom zvoleny iny program Služieb za mesacny poplatok podra Cennika platného v case poskytovania prlslu~ného programu Služieb avšak bez možnosti využit zlavu za využi vanie dvoch
Služieb. Úcastnik berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie Služieb za Z.yhodnený mesacný poplatok s DUO zlavou a Z.yhodneny mesacný poplatok nie je možné pocas ich poskytovania
kombinovat a súcasne využivat s akoukolvek inou zlavou alebo akciovou ponukou Podníku, ak z .yslovných pokynov Podniku nevyplýva nieco iné.

Úcastník sa zaväzuje, že po dobu uvedenú v tabulke c. 1 tohto Dodatku (dalej len ••doba viazanosti") nepožiada o deaktiváciu, resp. zru~enie Služby a že sa nedopusti takého konania a ani neumožní
také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo deaktivovat Službu alebo zrušit Službu odstúpením od Zmluvy o pripojeni alebo právo vypovedat Zmluvu o pripojeni z dôvodov porušenia
povinností zo strany Úcastnika; za žiadost o deaktivácíU, resp. zru~enie Služby sa pritom považuje najmä výpoved Zmluvy o pripojeni zo strany Úcastnika, žiadost o deaktiváciu Služby v prípade
straty alebo krádeže koncového zariadenia, ako aj odstúpenie Úcastnika od Zmluvy o pripojeni z iného dôvodu, ako je poru~enie povinností na strane Podniku. Úcastnik sa dalej zaväzuje, že po dobu
viazanosti uvedenú v tabulke c. 1 tohto Dodatku nepožiada o zmenu programu Služby uvedeného v tabulke c, 1 tohto Dodatku na program Služby s nigim mesacným poplatkom, ako má minimálny
program služieb uvedený v tabulke c. 1 tohto Dodatku, a zárove~ nepožiada o zmenu programu Služieb Neobmedzený mobilny intemet 1 alebo Neobmedzený mobilny internet 2 alebo Neobmedzený
mobilny internet 3 na program Služieb Mobilny internet 500 alebo Mobilný internet 2 000 alebo Mobilný internet 5000 alebo Mobilny internet 10 000 alebo Mobilný internet 20 000 a naopak.

V prípade poru~enia zmluvných povinnosti zo strany Úcastnika (najmä hociktorej povinnosti uvedenej v bode 1 alebo 2 tohto Dodatku alebo v cl. 3 bod 3.4 alebo 3,5 alebo v cl. 5 bod 5,2 písm. a)
až c) Všeobecných podmienok MI) a následnej deaktivácie Služby je Úcastník povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu vo .y~ke uvedenej v tabulke c. 1 tohto Dodatku. V pripade žiadosti Úcastnika
o deaktiváciu Služby alebo ukoncenie Zmluvy o pripojení alebo tohto Dodatku v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta splatná okamihom dorucenia žiadosti Úcastnika Podniku, Tymto
dojednaním níe je dotknuté právo Úcastnika požiadat Podnik O docasné preru~eníe poskytovanía Služby z dôvodov na strane Úcastnika; preru~enlm poskytovania Služby a programu Služby nie
je dotknutá povinnost Úcastnika platit Podniku mesacny paušálny poplatok za prislu~ný program Služby uvedený v Cenníku, Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty podla tohto Dodatku nezaniká
právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla poru~enim povinnosti, na ktorú je viazaná daná zmluvná pokuta, Úcastnik je zárove~ povinny uhradit Podniku náhradu škody
presahujúcu sumu zmluvnej pokuty,

Zmluvné strany sa zárove~ dohodli, že ku d~u uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ru~1 platnost a úcinnost doteraz platného dodatku k Zmluve o pripojeni uzavretého medzi stranami resp,
zaniká právo Úcastníka na akékolvek doteraz poskytované .yhody na základe Zmluvy o pripojeni spojené s prevzalim skoršieho záväzku viazanosti vo vztahu k SIM karte alebo koncovému zariadeniu
~pecifikovanému v tabulke c. 1 tohto Dodatku

Tento Dodatok je platný a úcinný dnom jeho podplsania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. Po uplynuli doby
viazanosti podra predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku budú Úcastníkovi Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednanim uvedeným v
bode 1 pism. a) tohto Dodatku poskytované na základe Zmluvy o pripojení na dobu neurcitú a to za ~tandardných podmienok podl'a Cenníka platného v case poskytovania prlslušného programu Služieb.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpecit predaj zlavneného tovaru (napr. koncového zariadenia, PC/Notebooku) bližšie špecifikovaného v tomto Dodatku za zlavnenú
cenu a Úcastník ponuku Podniku na základe tohto Dodatku s prevzalim záväzku viazanosti využil (dalej len "Kúpna/e zmluvaly"), sú Zmluva o pripojeni v zneni tohto Dodatku a Kúpna/e zmluvaly
podla ustanovenia § 52a Obcianskeho zákonnika v platnom zneni závislymi zmluvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako spinenim alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie sp6sobuje zánik tohto
Dodatku a Zmluvy o pripojenI. ako aj ostatnych závislych kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi úcinkami. Úcastník je v takom prlpade povinny Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podníku,
u ktorého tovar zakúpíl podl'a ich pokynov vrálit v~etko, co na základe zaniknutych závislých Kúpnych zmlúv ziskal, ak nebude dojednané medzi stranami inak, V prípade, ak má Úcastnik po zániku
Zmluvy o pripojení v dôsledku zániku závislej Kúpnej zmluvy záujem pokracovat vo využivani Služieb, musi uzavriet s Podnikom novú Zmluvu o pripojeni.

Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade zmeny sadzby dane z podanej hodnoty je Podník oprávneny ktorúkolvek z konecných cien služieb Podniku upravit tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v case vzniku danovej povinnosti Podniku,
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8. Tento Dodatok tvort neoddeliteInú súcast Zmluvy o prtpojeni; ustanovenia Zmluvy o prtpojeni nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.

V Prešove, dna ft5. decembra 2011

(.Ili
Oj/1

Slovak Telekom, a.s.

v zastúpeni
Stanislava Štvrtecká. obchodný reprezentant

V Prešove, dna 15. decembra 20/7~
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

v zastúpeni
MUDr. Anna Bencová

o. ,HEqilONALNY ÚRAD

iE:F!E~IN~HO ZDRAVOTNíCTV/!,
SO SlDLOM V PREŠOVE o

Hollého 5
(),gO 01 PREŠOV o]
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