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Zmluva o pripojení - služba T-Mobile mobilný internet
uzatvorená podra ust. §43 a nasl. zák. C. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov
(dalej len "Zmluva") medzi

• • • • • • • •
PODNIK
Obchodné meno

Sídlo I adresa

Zaplsaný
ICO

Zastúpený
(dalej len '"PodnikIa

Slovak Telekom, a.s.
KaradflCova10, 82513 Bralisiava
Obchodný register Okresného súdu Bralislova l, oddiel sa, vlofka Clslo 2081/B
35 763 469 I OIC I 2020273893 IC pre DPH
Slanlslava SlvrteckA, obchodný reprezentani I Kód predajcu: I 03.SK.TALEX.S IvRTECKA.STANISLAVA

I SK2020273893
I Kód tlaciva: I C0020

ÚCASTNíK. PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEL
Obchodné meno I názov ReglonAlny úrad verejného zdravotnletva
Sídlo I miesto podnikania Jéna Hollého 590215,080 01 Pre!ov
Register, cislo zápisu podnikalera
I O 00610992 Di

Zastúpený MUDr. Anna Bencové
a ej en astnlk

I pre DPH SK2020521899

08001PS
Regionálny úrad verejného zdravatnictva

Jina Hollého 590215 Obec Pre!ov
as s lektronlckou a urou a po lada o doru ovame a ur v papierovej arme

ADRESA ZASIELANIA LISTíN"
Obchodné meno alebo názov

Ulica, súp. císlo

• pre pnpa I ak astm oesu

ELEKTRONicKÁ FAKTÚRA
Poskytovanie faktúr v elektronickej forme sprístupnením na webovej stránke www.t-mobile.sk
zasielanie na emailovú adresu Nie Notifikacné cislo

Ano

TABULKA C.1
Koncové zariadenie: ZTEMF190Program služby: DATA SIM MI NEOB2

Datová SIM karta c.1 Koncové zariadente F·OFDM c.
8942102480003379878Výrobné cislo koncového zariadenia (IMEVSN)860547001900710

Telefónne clslo / EUI
911335082Vo ný objem dát -

Verejná dynamická lP adresa
niePodrobny výpis nie

SMS notifikAcia
E-mag notifikácia

Spolocná faktúra
6.115796.00.00.100004

Zúctovacie obdobie:
Od: 15 do: 14Skú§obná doba do:

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
.( DAlové služby

Slufba: GPRS Dala
.( Magio Inlernel Security

E-mail: po.onderus@uvzsr.sk

.( Konirola dAl v EU
Limil: 50
NollflkAcla: 80%

.( Nollflkacné clslo
Nollflkacné lel.c.: +421:

E-mail: pO.onderus@uvzsr.sk

Služba T-Mobile mobilný intemet (dalej len ,Služba") je verejná elektronická komunikacná mobilná dátová služba poskytovaná prostredníctvom (i) verejnej mobilnej elektronickej komunikacnej siete
poskytovanej Podnikom na základe technológie Flash-OFDM pracujúcej vo trekvencnom pásme 450 MHz, alebo (ii) prostrednlctvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku; Služba umožnuje Úcastnlkovi
pristup do siete Intemet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí prostredníctvom koncového zariadenia alebo prostredníctvom SIM karty, ktoré sú špecifikované v tejto zmluve, za úcelom
dosiahnutía bežnej užívatelskej mobilnej dátovej komunikácie. Úcastnik berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) rýchlost prlstupu do siete Internet, pripadne iných verejných alebo neverejných dátových
sietí môže byt závislá od kvality signálu Služby v prislušnej lokalite a od poctu dalšich aktívne pripojených Úcastnikov k Službe v prislušnej lokalite a v danom okamihu; (ii) Podnik je oprávnený v záujme
dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých Úcastnikov stanovit obmedzenia pre Úcastnikov, ktori použlvajú programy pre automatické a dlhodobé stahovanie velkého objemu dát (napr.
P2P siete), pricom v prlpade, ak Podnik toto oprávnenie využije. uvedie obmedzenia Služby (tzv. Fair Use Policy) v platnom Cennlku Služby.

1.

al

b)

c)

d)

3.

4.

5.

6.

Predmetom lejto Zmluvy je:

záväzok Podniku (l) zriadit Úcastnlkovl potrebný pristupk elektronickej komunikacnej sieti Podniku pracujúcej na zaklade technológie Flash-OFDM, alebo k verejnej mobilnej telefónnej sietí Podniku, (ii) spristupnit
súvisiace Služby poskytované POdnikom, (iíí) spristupnit Úcastnlkovi prlstup do siete Intemet alebo Iných verejných alebo neverejných datových sieti bezdrôtovým spôsobom prostrednictvom koncového
zariadenia alebo prostrednictvom SIM karty špecifikovanej v pism. b) tohto bodu, a (Iv) poskytovat Úcastnikovl program Služieb zvolený Úcastnikom a uvedený v tabulke C. 1 tejto Zmluvy;

aktivácia programu Služby uvedeného v tabulke c. 1 tejto Zmluvy vo vzfahu ku koncovému zariadeniu Flash·OFOM alebo SIM kartám špecifikovaným v tabul'ke C. 1 tejto Zmluvy;

záväzok Úcastníka riadne a vcas platif Podniku cenu Služieb špecifikovaných v tejto Zmluve o pripojení alebo neskôr dohodnutej medzi Podnikom a Úcastníkom a dodržiavaf svoje povinnosti v súlade s touto
Zmluvou, Všeobecnýmí podmienkami poskytovania verejnej elektronickej komunikacnej mobilnej dátovej služby l-Mobile mobílný internet spolOCnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len .Všeobecné 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 SluZby (dalej len "Cennik"), vr!Ítane Fair User Policy;

SluZba Maglo Internel Securily (dalej len ,Služba MIS") ja doplnková služba k službe T-Mobile mobilný intemet a rozumie sa nou zabezpecenie príslušnej soflvérovej aplikacie (dalej len "Soflvér") od spolocností
ESET, spol. s.r.o. (dalej len ,.spolocnosf ESET") urcenej k sotvérovej ochrane pocítaca 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 pocitaca, na základe coho si Úcastnik bude môct stiahnut a inštalovat Softvér do pocítaca. Úcastník (i) vyhlasuje, že sa zoznámil s Podmienkami poskytovania
doplnkovej služby Maglo inlernet Security spolocnosti Slovak Telekom, a.s., (dalej aj len ,Podmienky Služby MIS"), s Cennikom k Službe MIS, ktoré tvoria neoddelilelnu súcast zmluvy o poskytovaní doplnkovej
Služby MIS dojednanej touto Zmluvou a ktoré sa zaväzuje dodržiavaf, a že sa zaväzuje dodržiavat rovnako Ucencné podmienky k Softvéru spolocnosti ESET, ktorých akceptáciou v procese inštalácie Softvéru
dôjde k uzavretíu licencnej zmluvy so spolocnostou ESET, (Ii) svojim podpisom potvrdzuje prevzatíe Podmienok Služby MIS (Iii) v prlpade, 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 pocítaca (iv) berie na vedomie, že pokiaf je
služba Magio intemet Security aktivovaná, nemôže požiadat Podnik o zmenu v osobe Úcastnika alebo zmenu zúctovacieho obdobia.

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania Služby je územie Slovenskej republiky podra špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach a na mapäch pokrytia slgnalom
potrebnéhO pre poskytnutie Služby, ktoré sú pristupné na WNW'.t-mobile.sk a na predajných miestach Podniku. Cena za poskytované Služby je uvedená v Cenniku.

Táto Zmluva je platná a úcinná dnom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na neurcitý 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 vzfahujú Všeobecné podmienky MI, a na režim a podmienky
poskytovania Služby prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete Podniku sa vzfahujú 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 dohodlí, že na zmluvný
vztah založený touto Zmluvou sa nevztahujú a neaplíkujú ustanovenía 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 zaväznasti:
a) 1. Všeobecné podmienky MI,
b) 2. Všeobecné podmienky VMTS.

Zmluvné strany sa dohodli, že ku dnu úcinnosti tejto Zmluvy sa v celom rozsahu ruši platnosf 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 definova nemu v tabulke c. 1 tejto zmluvy.

VYHLÁSENIE ÚtASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznamiVa s obsahom tejto Zmluvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami MI, Všeobecnými podmienkami VMTS a Cennikom,
ktoré sa ako neoddelitefné súcasti tejto Zmluvy zaväzujem dodržiavat. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných 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
Podmienok pre predkladanie vyúctovania poskytnutých elektronických komunikacných služieb v elektronickej forme - Elektronická faktúra (dalej len NPodmienky"), s ktorými som sa oboznámil a svojím podpisom
potvrdzujem ich prevzatie,a zároven beriem na vedomie, že v prípade poskytovania Elektronickej faktúry mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚCASTNiKA: Vyhlasujem, že som oprávnený konat v mene a na úcet Úcastnika na základe pisomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom úcastnika alebo na základe
zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.

Regionálny úrad verejného zdravotnlctva

vzaslúpení
MUDr. Anna Bencová

V Prešove, dna lo/4ecembra 2011
( ((;---~ '.. 'l,t.,

I
i Slovak Telekom, a.s.

/ V zastúpení
Stanislava Stvrtecká, obchodný reprezentant

Slovak Telekom dOvemé

. REGIONÁLNY ÚRAD
:fEREJNEHO ZD 'f"

SO "iDl RAVOIN 1....TJJIíešove, dna 16. decembra 2011S, OM V PRESOVEHollého 5 ""
080 01 PREŠOV,...·.,..,
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Dodatok
k Zmluve o pripojeni, ,

t. c. 911335082, SIM karta C. 8942102480003379878
(dalej len "Dodatok")

• • • • • • • •

PODNIK

ST.C2str.

Obchodné meno Slovak Telekom, 8.5.

Sídlo I adresa

Karadfieova 10, 82513 Bratislava

Zapísaný

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel sa, vlotka flslo 2081/8
ICO

35763469Dlc2020273893IC pre DPHSK2020273893

Zastúpený

Stanislava ~"1:vneckA.obchodný reprezentantKód predajcu:03.SK.TALEX.STVRTECKA.STANISLAVAKód tlaciva:C0030

(da ej en "Podnik" a

ÚCASTNíK· PRÁVNICKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEL
Obchodné meno I názov Regionálny úrad verejného zdl1lvotnfctva

Sídlo J miesto podnikania

Jána Hollého 590215, 080 01 Prejov
Register. císlo zápisu podnikatera ICO

00610992Dlc lc pre DPHSK2020521899

Zastúpený

MUDr. Anna Bencová

(da e' en "Ucastmk'1

TABULKAC.1
Program služieb: DATA SIM MI NEOB2

Typ MT/Oátové zariadenie

ZTE MF190Výrobné elslo (IMElIEUl) 860547001900710

Maximálna kúpna cena za MT/Datové zariadenie

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

24 mesiacovMinimálny program Služieb: DATA SIM MI NEOB1(2GB)
Zmluvná pokuta:

248,95€

1.

al

bl

cl

dl

el

2.

3.

4,

5.

6.

7.

Predmetom tohto Dodatku je:

závazok Podniku sprlstupnit Úcastnikovl prístup do siete Internet alebo iných verejných alebo neverejných dátových sietí bezdrOtovým spôsobom prostrednlctvom koncového zanadenia alebO
prostrednlctvom SIM karty ~pecifikovanej v tabulke c. 1 tohto Dodatku a poskytovat Úcastnikovl program Služby zvolený Úcastnikom a uvedený v tabulke c. 1 tohto Dodatku;

závazok Úcastníka nadne a vcas platit Podniku cenu Služieb ~pecifikovaných v tomto Dodatku a dodržiavat svoje povinnosti v súlade so Zmluvou o pnpojeni, V~eobecnými podmienkami poskytovania
verejnej elektronickej komunikacnej mobilnej dátovej služby T-Mobile mobilný internet spolocnosti Slovak Telekom, a.s. (dalej len "V~eobecné podmienky MI"), Väeobecnými podmienkami poskytovania
verejných elektronických komunikacných služieb prostrednlctvom 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 závazok Úcastnika zaplatit Podniku administratívny poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administratívnych alebo
technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve o pnpojenl, pncorn poplatok bude Úcastnikovi vyúctovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a
dorucenej Úcastnlkovl po podpise tohto Dodatku k Zmluve o pnpojenl. ak sa Úcastník s Podnikom nedohodne Inak; Úcastnik nie je povinný zaplatil' Podniku Administratlvny poplatok, ak sa uzatvára
Dodatok (i) súcasne s aktiváciou novej služby T-Mobile mobilný Internet, kedy sa úctuje príslu~ný aktlvacný poplatok;

aktivácía programu Služby uvedeného v tabulke c. 1 tohto Dodatku vo vztahu ku koncovému zanadeniu Flash'()FDM alebo SIM kartám ~pecifikovaným v tabulke c. 1 tohto Dodatku;

závazok Podniku zabezpecit Úcastnlkovi predaj koncového zanadenia uvedeného v tabulke c. 1 (dalej len "Koncové zanadenie") tohto Dodatku, a to 2a zlavnenú maximálnu kúpnu cenu uvedenú
v tabulke c. 1 tohto Dodatku:

závazok Podniku poskytovat Úcastnlkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokracuje vo využivani niektorého z programov Služieb T-Mobile mobilný internet alebo ktorý v
súvislosti s týmto Dodatkom požiadal o zmenu pOvodného programu Služieb na niektorý z programov Služieb T-Mobile mobilný internet s prevzatlm závazku viazanosti aspon na 24 mesiacov, a
ktorý má už pn aktlvácH niektorého 2 programov Služieb T-Mobile mobilný Internet až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku zároven aktivovaný aj niektorý z hlasových mesacných
programov Služieb Podla seba, Relax, Viac, ITanll, PauMI pre nepocujúcich, Program 40, Flnna, Finna Extra, Biznis Flexi alebo Podnikatel, program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný
na základe tohto Dodatku odo dna úcinnosti tohto Dodatku až do uplynutia zúctovacieho obdobia prebiehajúceho v momente uplynutia 6 mesiacov odo dna úcinnosti tohto Dodatku (dalej len ako
"Zvýhodnené obdobie") za zvýhodnený mesacný pauMlny poplatok so zravou za využivanie dvoch Služieb vo vý~ke 0,00 € s DPH (dalej len _Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO ztavou") a
od prvého dna nasledujúceho po uplynutl Zvýhodneného obdobia až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku za zvýhodnený mesacný pau~álny poplatok prlslu~ný pre aktivovaný
program Služieb (i) Mobilný Internet 2 000 vo výäke 11,99 € s DPH, (ii) MObilný internet 5 000 vo výäke 14,99 E s DPH, (Iii) Mobilný Internet 10 000 vo výäke 19,99 € s DPH, (Iv) Neobmedzený
mobilný Internet 1 vo vý~ke 12,99 E s DPH, (v) Neobmedzený mObilný Internet 2 vo výäke 17,99 € s DPH, a (vi) Neobmedzený mobilný Internet 3 vo vý~ke 23,99 € s DPH (dalej len "Zvýhodnený
mesacný poplatok"). V prípade, ak Úcastnik pocas Zvýhodneného obdobia požiada o preruäenie poskytovania alebo o deaktiváciu aktlvovaného hlasového mesacného programu Služieb Podla seba,
Relax, Viac, iTanll, Pau!\ál pre nepocujúcich, Program 40, Finna, Finna Extra, Biznis Flexi alebo Podnikatel alebo o jeho zmenu na iný hlasový program, 2ávazok Podniku poskytovat program Služieb
T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku pocas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zravou VO výäke 0,00 E s DPH zanikne a bude nahradený
závazkom Podniku poskytoval' program Služieb T-Mobile mobilný Internet aktivovaný na základe tohto Dodatku pocas Zvýhodneného obdobia za mesacný pauMlny poplatok vo výäke 6,99 E s DPH.
Závazok Podniku poskytovat program Služieb T-Mobile mobilný internet aktivovaný na základe tohto Dodatku pocas Zvýhodneného obdobia za Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zravou vo vý~ke
0,00 € s DPH opatovne nev2nikne v prípade, ak Úcastník požiada o opatovnú aktíváciu niektorého z programov Podla seba, Relax, Viac, iTanll, Pau!\ál pre nepocujúcich, Program 40, Flnna, Finna
Extra, Biznis Flexi alebo Podnikatel Dodatku. Úcastnik bene na vedomie a súhlasí s tým, že nárok na poskytovanie programu Služieb za Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zlavou a Zvýhodnený
mesacný poplatok definitívne zaniká a neobnoví sa v prlpade, ak Úcastnik pocas doby viazanosti požiada (i) o deaktlváciu programu Služieb aktlvovaného na základe tohto Dodatku, alebo (il) o zmenu
ktoréhokorvek programu Služieb Mobilný internet 2 000, Mobilný internet 5 000, Mobilný internet 10 000 na ktorýkorvek program Služieb Neobmedzený mobilný internet 1, Neobmedzený mobilný
internet 2 alebo Neobmedzený mobilný internet 3 a naopak, alebo (HI) o zmenu programu Služieb na program Služieb Mobilný internet 500 alebo Mobilný internet 20 000, alebo (iv) o zmenu programu
Služieb na niHi ako program Služieb aktivovaný na základe tohto DOdatku (s výnimkou zmeny programu Služieb Neobmedzený mobilný internet 2 na program Služieb Neobmedzený mobilný Internet
1 pocas Zvýhodneného obdobia). V prlpade zániku nároku na poskytovanie Služieb za Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zravou a Zvýhodnený mesacný poplatok, najneskôr väak po uplynutí
doby poskytovania Služieb za zvýhodnený mesacný pau~álny poplatok podla tohto pismena tohto bodu Dodatku, bude Podnik poskytoval' Úcastníkovi program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom
alebo Úcastníkom zvolený iný program Služieb za mesacný poplatok podla Cenníka platného v case poskytovania príslu~ného programu Služieb av~ak bez možnosti využit zlavu za využívanie dvoch
Služieb. Úcastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie Služieb za Zvýhodnený mesacný poplatok s DUO zlavou a Zvýhodnený mesacný poplatok nie je možné pocas ich poskytovania
kombinovat a súcasne využi val' s akoukolvek inou zlavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva níeco íné.

Úcastnik sa zavazuje, že po dobu uvedenú v tabulke c. 1 tohto Dodatku (dalej len "doba viazanosti") nepožiada o deaktlváciu, resp. zruäenie Služby a že sa nedopusti takého konania a ani neumožni

také konanie, na zákl~de ktorého by Podniku vzniklO právo deaktivovat Službu alebo zru~it Službu odstúpením od Zmluvy o pnpojení alebo právo vypovedat Zmluvu o pripojeni z dôvodov poru~enia
povinnosti zo strany Ucastníka; za žiadost o deaktiváciu, resp. 2rutenle Služby sa pntom považuje najma výpoved Zmluvy o pripojení zo strany Ucastníka, žiadost o deaktiváciu Služby v pripade
straty alebo krádeže koncového zanadenia, ako aj odstúpenie Úcastníka od Zmluvy o pnpojeni z Iného dôvodu, ako je poru~enie povinností na strane Podniku. Úcastnik sa dalej zavazuje, 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 nižtlm mesacným poplatkom, ako má minimálny
program služieb uvedený v tabulke c. 1 tohto Dodatku, a zároven 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 Intemet 5000 alebo Mobilný intemet 10000 alebo Mobilný internet 20 000 a naopak.

V prípade poru~enla zmluvných povinnosti zo strany Úcastnika (najma 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 plsm. a)
až c) V~eobecných podmienok MI) a následnej deaktlvácie Služby je Úcastnik povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu vo výäke uvedenej v tabulke c. 1 tohto Dodatku. V prlpade žiadosti Úcastnika
o deaktiváciu Služby alebo ukoncenie Zmluvy o pnpojeni alebo tohto Dodatku v 2mysle bodu 2 tohto Dodatku je 2mluvná pokuta splatná okamihom dorucenia žiadosti Úcastnika Podniku. Týmto
dojednaním nie je dotknuté právo Úcastnika požiadal' Podnik o docasné preru~enie poskytovania Služby z dôvodov na strane Úcastníka; preru~ením poskytovania Služby a programu Služby nie
je dotknutá povinnost Úcastníka platíl' Podniku mesacný pau~álny poplatok 2a prlslu~ný program Služby uvedený v Cenniku. Zaplatenlm akejkolvek zmluvnej pokuty podla tohto Dodatku nezaniká
právo Podniku na náhradu ~kody v plnom rozsahu, ktorá mu vznikla porutením povinnosti, na ktorú je viazaná daná zmluvná pokuta. Úcastník je zároven povinný uhradít Podniku náhradu äkody
presahujúcu sumu 2mluvnej pokuty.

Zmluvné strany sa zároven dohodli, že ku dnu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ru~1 platnost a úcinnosI' doteraz platného dodatku k Zmluve o pnpojenl uzavretého medzi stranami resp.
zaniká právo Úcastníka na akékolvek doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy o pripojeni spojené s prevzatím skor~ieho závazku viazaností vo vztahu k SIM karte alebo koncovému zanadeniu
äpecifikovanému v tabulke c. 1 tohto Dodatku

Tento Dodatok je platný a úcinný dnom jeho podplsania 2mluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku. Po uplynutl doby
viazanosti podla predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku budú Úcastnlkovi Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo programu Služieb zmeneného v súlade s dojednanim uvedeným v
bode 1 plsm. a) tohto Dodatku poskytované na základe Zmluvy o pripojení na dobu neurcitú a to za ~tandardných podmienok podla Cenníka platného v case poskytovania prlslu~ného programu Služieb.

V prípade, ak je predmetom tohto Dodatku závazok Podniku zabezpecit predaj zravneného tovaru (napr. koncového zanadenla, PC/Notebooku) bliHle äpecifikovaného v tomto Dodatku za zlavnenú
cenu a Úcastník ponuku Podniku na 2áklade tohto Dodatku s prevzatím 2ávazku viazanosti využil (dalej len "Kúpna/e zmluva/y"), sú Zmluva o prípojenl v zneni tohto Dodatku a Kúpna/e zmluvaJy
podla ustanovenia § 52a Obcianskeho zákonnika v platnom znení závislými zmluvami a zánik jednej Kúpnej zmluvy inak ako spinenim alebo spOsobom nahrádzajúcim splnenie spOsobuje zánik tohto
Dodatku a Zmluvy o pripojení, ako aj ostatných závislých kúpnych zmlúv, a to s obdobnými právnymi úcinkami. Úcastnik je v takom prípade povinný Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podniku,
u ktorého tovar zakúpil podla ich pokynov vrátit v~etko, co na základe zaniknutých závislých Kúpnych zmlúv získal. ak nebude dojednané medzi stranami inak. V pripade, ak má Úcastnik po zániku
Zmluvy o pnpojenl v dôsledku zániku závislej Kúpnej zmluvy záujem pokracovat vo využívani Služieb, musi uzavnel' s Podnikom novú Zmluvu o pnpojenl.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pndanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkorvek z konecných cien služieb Podniku upravit tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pndanej hodnoty aktuálnu v case vzniku danovej povinnosti Podniku.

Slovak Telekom dôverné
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8. Tento Dodatok tvori neoddelitelnú súcasf Zmluvy o pripojeni; ustanovenia Zmluvy o pripojeni nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.

V Prešove, dna 16, decembra 2011

SlOvak Telekom, a.s.

v zastúpení
Stanislava Štvrtecká, obchodný reprezentant

i'1f.(~IOl'JALNV u FlJW,šove, dna 16. decembra 2011 •

,JEREJN~. HO Z.DRA.,.\.! ..OTNIC..".,'\//;/7-/."SO SlDLOM V rRESO\l~ V~Hollého :) --------~------
O8 O O1 PRE:: ;::,() \/ Regionálny úrad verejného zdravotnictva

v zastúpení
MUDr. Anna Bencová

Slovak Telekom dôvemé
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