
Dodatok k Zmluv. o poskytovaní verejných služieb a Zmluva Kód objednávky 1-753438213938
.. ‘ ‚1 ‘ Kód účastníka. 1001525100O pre«aji aria‘1enia Kód adresáta 1001525105

Kód tlačiva. 405

uzavretá podía zákona 6. 351/2011 ii. o elektronických kornunikáciách V zneni neskoršich predpísov
a ~ 588 a nasi. zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka ak je Účastníkom spotrebiter alebo ~ 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik, ak
ŮČastnikom niejo spotrebiter

(alej spolu Ion .Dodatok‘ alebo Dohoda‘) medzi

PODNIK
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
__________________ ~a vložka Čislo 208118, IČO: 35 763 469, olČ: 2020273893, lČ pre DPH: SK2020273893
Kód predajcu: _______________ ‚Kód tlaČiva: 405
Zastůpený: __________________

(d‘alej len “PODNIK)
PRÁVNICKÁ OSOBAJFYZICKÁ OSOBA — PODNIKATEL
Obchodně menol Fond ochrany vkladov, Kapitulská 12/305 81247 Bratislava I
Sídlo podnikania:
Register, člslo zápisu
podnikateľa:
Kontaktný e-mail: Kontaktně telč.:
IČO: 35700564 iČ pre DPH:
(ďalej len “Účastník“)
ŠTATUTÁRNY ORGÁN I ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA I SPLNOMOCNENÁ OSOBA
Titul/Meno/Priezvisko: - Fond Ochrany vkladov
Ulica I Súpisně číslo: I Orientačně číslo:
Obec psč:
Telefón. I ČOP I Pasu: .

ADRESÁT - adresa zasielania písomných listin
Titul/MenoiPriezvisko: Fond ochrany vkladov
Adresa zasielania: Kapitulská 305/12, 81247 Bratislava I
Spósob fakturácie: Papierová faktúra zasielaná poštou.
Zúčtovacie obdobie Mesačne od 15.dňa v mesiaci do 14. dňa v mesiaci

SIM KARTA A ZARIADENIE
Mobiiný Hlas SIM karta Č. Mobilný Hlas Tel. Č.
IMEI Huawei P Smart 2019

TABUĽKA Č. I
AKCIA: ANO akciová ponuka Aktivácia
Kontaktná osoba: Fond Ochrany Vkladov Telefór‘:
Adresa doručenia: Kapitulská 12/305 81247 Bratislava
Služba: Mobilný Hlas DOBA VIAZANOS11: 25 mesiacov
Program služby: ANO M Aktivácia
Zakázat‘ zmeškané hovory
Dopinková služba: Mesačné dáta 500 MB Aktivácia
DopInková služba: Viazanosť služby Aktivácia
Kontrola dát v roamingu
Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR) 60 00
Rozhodcovská doložka Nie
Zverejnenie v telef zozname: Žiadam o nezverejnenie
Administratlvny popiatok - mobilný hlas Aktivácia



Názov Platnost ceny Cena s DPH Splatnost
Základ pra výpočet ZP - dopInková Rozdiel ceny viazanej a neviazariej ponuky 2400 EUR* jednorazovo
služba Mesačrié dáta 500 MB -

počiatočná suma, ktorá bude klesať
Súčet všetkýoh zlíav Zo štandardných 120,00 EUR
poplatkov za Služby
Základ zmluvnej pokuty - počiatočná 120 00 EUR
suma, ktorá bude klesať
Na položky označeně * sa neuplatňuje DPH

TABUĽKA Č. 2
Zariadenie Huawei P Smart Identifikátor Zariadenia 8631610466524

2019 55

Variabilný symbol 6211293019 Plná cena Zariadenia (Cena 209,00 €
Zariadenia pred zohl‘adnenim
Zravy)

ZTava 7400€ Kúpna cena (Plná cena Zariadenia 135,00 €
Po zohíadnenl Zravy)

Spósob úhrady splátky Akontácia 39 €
Výška mesaČných splátok 4 € Počet mesačných splátok 24
Jednorázový doplatok za 1 80 €
predčasné ukončenie
predchádzajúcej viazanosti
Podnik a Učastnik uzatvárajú tento Dodatok, kto‘ým Sa Zmluva O poskytovali verejných služieb uzatvorená vo vztahu k t.čISIM karte $ čislom uvedeným v zéhlavi
tohto Dodatku (ďalej len ‚Zmluva) meni a upravuje v rozsahu a spůsobom uvedeným v tomto Dodatku. Ostatná ustanovenia Zmluvy, ktové nie sů týmto Dodatkom
dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
Ak Účastnik na základe Zmiu«y v zneni pred uzavretim tohto Dodatku «talej len ‚Zmluva V skoršom znenr) nadobudol za odplatu zariadenie, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnost Učastnika v sůlade so Zmluvou v skoršom anoni doplatit kúpnu cenu takéhoto koncového zarladenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte neboje v celej
výške uhradená, (ii) povinnost vrábt‘ Podniku pomemú čest‘ Zravy z K‘~pnej ceny, ak sú splnené podmienky podia Zmluvy v skoršom zneni.
I) PREDMET DODATKU:

a) Zévazok Podniku aktivovat a poskytovat‘ program Služieb uvedený v tabulka Č. 1 tohto Dodatku, a to vo vztahu k SIM kaťte uvedenej v tabulke S názvom
“SlM karta a zariadenie“, resp. k inej SIM kaťte ktorá ju bude v budůcnosti nahrádzat (d‘alej Ion “SIM karta“).

b) Závázok Podniku vykonat zmenu původného programu Slutieb vo vztahu k SIM kartám špecitkovaným v tabuike S názvom SIM karta a zariadenie“
tohto Dodatku na program Služieb uvedený v tabulka či tohto Dodatku, a to k prvému dňu zůčtovacieho obdobia nasledujúceho Po účinnosti tohto
Dodatku, ak nic je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak.

C) Závázok Ůčastnika (i) riadne a včas platit cenu za aktiváciu a poskytovante Služieb Podniku, uvedenú pra prislušný program Služieb zvolený podra
tabulky č. I Učasb,ikom, v Cenniku pra poskytovanie služieb Podniku (ďalej len ~cennilČ) platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (H) dodržiavat svoje
povinnosti v súlade s týmto Dodatkom, Zrluvou, Cennikom, Osobitnými podmienkami pra poskytovanie zvolenáflo programu Služieb (d‘alej len ‚Osobitné
podmienky‘), ak boli pre zvolený program Služieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovan e verejných služieb (dale) len ‚Všeobecné
podmienky‘), 5 ktorými Sa mat Učastník možnost oboznén,it pred podpisom tohto Dodatku na internetovej stránke Podniku wvnw.telekom.sk alebo na
predajných mieslach Podniku,

d) Závázok Podniku odovzdat Účastnikovi zariadenle podia Dohody a poskytnút mu ziavu a záväzok Účastnika zariadenie prevziat‘ a zaplatit zaň kúpnu
cenu podia Dohody spůsobom a za podmienok dohodnutých v Dohode a splňar podmienky pra poskytnuta ziavy Zariadonie může byt‘ v tejto Dohode
alebo v dokumentoch súvisiacich s touto Dohodou označené aj ako koncové zariadenie alebo mým označenim zodpovedajúcim povahe zariadenia.
Prevzatie zadadenia Učastnlkom a uhraden‘a kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Učaatnik po4 som tejto Dohody, ak nie je pra konkrétne zarladenie v tejlo
Dohoda alebo v dokumentoch súvisiacich $ touto Dohodou uvedený iný moment odovzdanma zanadenia alebo uhradenma kůpnej ceny zartadenia. Pň
úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatiu zartadenia na predajni. tlčaatnik uhrádza akontácmu p prevzati zariadenia alebo ak má byt
zariadenie doručené, Učastník uhrédza akontéciu kuriérovi pri odovzdani, ek je výška akontécmo za zariadenie viac ako 12€ alebo na základe vystavenej
faktúry ak je výška akontácie najviac 12 €‚ ak nic je v tejto Dohode pre konkrétne zailadenme uvedené inak Ak sa má konkrétne zariadenie v zmysle
ustanoveni tejto Dohody abbo dokumentov súvisiacich $ touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručit doručenie prebieha v pracovných dňoch medzi
7:00 až 19:00 hod. ak Sa zmluvné strany nedohodnú v konkrétnom pripade inak,

e) Závázok účastnika zaplatit Podniku admlnisb‘ativny poplatok v súlade $ cennikom za vykonanie administrativnych alebo technických zmien v systémoch
Podniku v súvislosti $ uzavretim tohto Dodatku (ďalej len )dministrativny poplatok‘), a to vo výško 500 € $ DPH pričom Administratívny poplatok bude
tjčastnlkovi vyúčtovaný v prvej faktOre za Služby vystavena) Podnikom a doručena) Účastn kovi po podpise tohto Dodatku. V pripade. ak si Učastnik
aktivuje týmto Dodatkom Elektronickú faktúnj, abbo ju už využiva a zároveň nedostáva Papterovu fakturu ani Papierový odpis faktůry. bude
Administatívny poplatok pil uzavreti tohto Dodatku znižený na sumu 0,00 € a DPH.

2) ZÚÓTOVACIE OBDOBIE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené v taburke $ názvom “Adresát- adresa zasietania písomných listín. Prípadnú zmenu trvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Učestnlkovi najmenej jeden mesiac vopred. Frekvencia fakturácie je jednomesačná.

3) ZAVÁZOK VIAZANOSTI Účastnik se zavázuje, že po dobu viazanostt, ktorej dlžka je špecitikovaná v taburke Č. I a plynie odo dňa uzavretia tohto Dodatku
(datej len ‚doba viazanostfl, (i) bude vo vztahu k SIM kaťte využivat Služby Podniku podia Dodatku, teda nevykoná žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu
využivania Služby Podniku prad uplynutim doby viazanosti, a (ii) bude riadne a včas uhrádzar cenu za poskytovaná Služby (dale) ten závázok viazanosti‘).
Porušen‘m závázku viazanosti preto je:
a) ukončenie využívania Služieb Podniku pred uplynutím doby viezanosti v důsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutim doby viazanosli



b) ukončenie využivania Služieb Podniku pred uplynutim doby viazanosti v důsledku prenosu telefónneho Čsla uvedeného v Zmluve k mému podniku
poskytujůcemu služby elektronických komunikácil prod uptynutim doby viazanosti;
c) nezeplatenie ceny za poskytnuté Služby Ůčastnikorn počas doby vmazanosti do 45 dni po splatnosti v důsledku ktorého důjde k prerušeniu poskytovania
Služieb podra Všeobecných podmienok;
(‚Ialej len ‘porušena závtizku viazanostt‘).

4) ZMLUVNÁ POKUTA: V důsledku porušenma závazku viazanosti Účastnikom, vznikne Podniku voči Účastnikovi nárok ne zaplatenie zrnluvnej pokuty. Zmtuvné
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie, predstavuje aj paušatzovanú náhradu Škody spůsobenej Podniku porušenim závazku vmazanosti Učaslnikom,
Paušalizovaná náhrada Škody podra predchádzajůcej vety pozostáva z celkovej sumy ilavy (i) Zo Štandardných poplatkov za Služby (vrátane dopInkových
služieb) podra Cennika a (I) ak je predmetom tejto Dohody aj predaj zariadenia Za akciovú cenu uvedenú V Tabulka č. 1, Zo zravy Z neakciovej ceny zadadenia.
ktorá predstavuje rozdiel medzi neekciovou maloobchodnou cenou zariadenia podIa Tabulky Č. 1 e akciovou kúpnou cenou poskytnutej lJČastnikovi
podmienene na základe tejto Dohody ako benefitu za prevzatie závazku viazanosli. Celková suma ilavy poskytnute~ UČastnikovi za prevzatie závazku
viazanosti na základe tohlo Dodatku je uvedená v tabulka Č. I (clalej ten ‚Základ pre výpočet zmluvnej pokuty“) ak je predmetom tejto Dohody aj predaj
zariadenia špecif‘ikovaného v abuflce Č. 2 na základe osobitných podmienok upravených v samostatnej časti tejto Dohody a označenim PREDAJ
ZARIADENIA v Základe pra vypočet zmluvnej pokuty nic je zoh adnená podmienene poskytnutá zrava z ceny takěhoto zanadenia a jej vrátenie je upravená
samostatnej časti tejto Dohody a označenim .PREDAJ ZARIADENIA . Vyúčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočitaná ku dňu powšenia závazku viazanosti
podIa nižšie uvedeného vzorca, ktorý ‚yjadruje denně klesanie Základu zmluvnej pokuty počas plynutia doby vmazanosti až do dňa porušenia závazku vmazanosti
podIa tejto Zn‘iluvy Vyúčtovaná sumo zmluvnej pokuty = (Základ zmluvnej pokutyicelkový počet dni doby viazenosti) x počet dni zostávajůcich do konca doby
vtazanostl Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej na faktCire, ktorou je ličastnlkovi vyúčtovaná. tjhradenim zn~uvnej pokuty zaniká závazok viazanosti.
Uhradenlm zmluvnej pokuty me je dotknutý nárok Podniku na náhradu Škody presahujucej výšku uhradenej zmluvnej pokuty.

5) PREDAJ ZARIADENIA,
a) Predmetoni predaja na základe tejto časti Dohody je Zariadenie označená v Tabulko Č. 2 a rovnaké označenie predávaného Zariadenia je zároveň

uvedené aj v tabulko s názvom ‚SIM IQ‘RTA A ZARIADENIE“; ak jev tabulka s názvom ‚SIM KARTA A ZARIADENIE uvedená aj ině Zariadenie ako v
Tebulke č. 2 na predaj takéhoto mého Zeriadenia Sa táto čest Dohody nevztahuje Ak v Tabulka č. 2 nie je uvedený identifikátor Zariadenia Podnik
poskytne Ljčastn‘kovi Zariadenie zvoleného modelu; pre takáto Zariadenie je identifikátor uvedený na preberacom protokole abbo priamo na obale
Zariadenia abbo na samotnoni Zariadeni. Kúpna cena Zadadenia je rozdelená na akontáciu a 24 mesečných splétok vo výške podIa Tabulky č. 2. Podnik
pn uzavret Zmlu‘y ‚ystavl Učastnikovi faktům na cetú Kúpnu cenu Zariadenia. Variab~ný symbol v Tabulke Č. 2 je zhodný S vanabdným symbolom
uvedeným na faktťire na celú Kúpnu cenu Zariadenia. Podnik v dokumentoch sCrvisiacich so Zadadenim může uvádzat za účelom jeho označenia
varlebilný symbol padla Tabulky é. 2. Splatnost jednoaivých mesačných splátok sa riadi splalnostou platby za Služby a je uvedená v jednotiivých
faktúrach za Služby vystavovaných Podnikom za zúčtovacie obdobia vymedzené v tabulko s názvom „ADRESÁT — adresa zasielania pisomných listin‘ a v
pripade zániku Zmluvy v časti Zmluvy O Službe vo faktúrach vydaných za týmto účetom.

b) ÚČastnik tejto Dohody je oprávnený ph uzavretl Dohody zvolit si spósob úhrady akontácie (do faktúry abebo kuděrovi) bez ohradu na jej tyšku.
c) Mesačné splátky uhrádza ÚČastnik v tohoto splatnosti.
d) Kúpna cena Zariadenia predstavuje rozdiet medzi Plnou cenou Zariadenia a flavou uvedenými v Tabulke Č. 2 Dohody.
e) Podnik poskytol ÚčastnikoviZlavu z Plnej ceny Zariadenia z důvodu, že Ůčastnik prebral vo vztahu k Službo podIa TABUĽKY Č. 1 závizok viazanosti. Na

základe uvedeného, nárok UČastnika na ZIavu v plnej výško je podmienený dodržanim závázku viazanosti ako aj nenaplnenim niektorej zo skutočnost
uvedených v tejto Dohodo, v důsledku ktorých je ličasbuik povinný vrátit Podniku pomemú čast poskytnutej ZIavy

» Učastnik je povinny vrátit Podniku pomernu čast poskytnutej tavy v nasledovných pripadoch: (i) Účastník naplni niektorý z dóvodov kvalifikovaných v
tejto Dohodo ako pomšenie závazku viazanosli vo vztahu k Službe pod a Tabulky č. I počas trvania doby viazanosti vyrnedzenej v Tabulko č. I (vrátane
jej predlženia v sútade s touto Dohodou) pomemá čest Z avy Sa urči ku dňu napinen‘ia niektoráho z dóvodov kvalifIkovaných v tejto Dohode ako
pomšenie závazku viazanosti vo vztahu k Službe pod a Tabulky Č. I; (ii) Zmluva zanikne v časti Zmluty O Službe počas tivania doby viazanosti bez
súčasného zániku Zmluvy v časti Zmluvy o predaji Zariadenia ak povinnost vrátit‘ pomemú Čest Zfavy nevznikla v důsledku porušenia závazku viazanosti
pomemá čast Ztavy sa vypočita ku dňu zániku Zmlu‘.y v časti Zmtuvy o Služba,

g) Výška pomernej časti Zra‘y ktonj je Učastnik povinný vrátit Podniku, ak nastane niektorá Zo skutočnosti uvedených v tejto Dohade, Sa urči na základe
nasledovnáho vzorce Porne á čast Zíavy Zravalcelkovy počet dni doby viazanostiypočet dni zostávajúcicl, do konce doby viazanosti od naplnen‘m
niektorej z okolnosti uvedených v tejto časti Dohody v dástedku ktorých je Učastn‘k povinný vrátit Podniku pomemú čast poskytnutej Zravy.
Účastnik je povinny vrátit Podniku pornomu čast‘ Zavyv lehote určenej v t‘archopise, ktoiý pre tento účel vystavi Podnik.

h) Pre účely tejto časti Dohody (‚PREDA ZARIADENtA‘) doba vmazanosti pod a Tabulky č. 1 v zneni platnom pri uzavreti tejto Dohody sa uplatňuje počas
celého jej plynutia bez ohradu na pripadné neskoršie zmeny tejlo Dohody v časti doby viazanosti, 10 znamená, že pripadné predlženie atebo dohodnutme
novej doby viazanosti k rovnakému alebo odlišnému rozsahu Služiob pro SIM kartu s teletánnym čislom uvedenú v tabulke 5 označením ‚SIM KARTA A
ZARIADENIE nemá dopad na trvanie obdobia (doba viazanosti stanovenej v Tabulko č. 1 Dohody v zneni platnom pil jej uzavreti), počas ktorého od
uzavretia tejto Dohody je Ijčastnik povinný plnit si svoje povinnosti ‚yplývajúce mu zo závazku viazanosti na to, aby nestratjl nárok na poskytnutie tavy.

i) Podnik je oprávnený požadovat od Účastnika predčesné splatenie celej zvyšnej časti Kúpnej ceny Zariadenia jednorazovo Oednorazové zosplatnenie) a
lehoto určeno) a Podnikorn oznámenej Učastnikovi (strata výhody splátok) ak sa Llčastn k omešká s úhradou čoi len jednej splátky dlhšme ako fri mesiace.
Podnik oznámi Kupujúcemu uplatnenme práva najednorazově zosptatnenie najneskór 15 kalendárnych dnI vopred.

j) Ůčastuik je oprávnený požiadat Podnik o vyúčtovanie zostávalúcich splátok Kúpnej ceny Zarladenia jednorazovo. Doručením žiadosti Účastnika Účastník
stráca právo uhrádzat Kúpnu cenu Zariadenia v sptátkach pokiat sa zmluvné strany nedohodnů inak. Jednorazová úhrada zostávajúcej časti aplátok
Zariadenia nemá vplyv na povinnost Učastnlk vrátit‘ Podniku pomernú čest tavy ak su splnené podmienky podIa Dohody.

6) NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCDVSKEJ ZM UW Podnik neodvolaterne navrhuje Účastnikovi, ktorý nic je spotrebiterom uzavretie rozhodcovskej zmluvy
vo forme rozliodcovskej doložky v nasledovnom zneni (dalej RZ‘) ‚Podnik a Učastnik sa dohodl že všetky spory ktoré vznikli abbo vzniknú v súvistosti
Platobnými službami Podniku, budú rozhodované pred Stálym rozhodcovským súdom Stovenskej bankovej asociácie (dolej ‚RS ) jedným rozhodcom, a to podIa
Štatútu a Rokovacieho poriadku RS. Rozhodnutie RS bude pro Podnik a Učastníka závazné. Učastník má právo odstůp‘ď od tejto RZ, a to pisomne do 30 dni
ado dňa jej uzatvoren‘m, Učastnik bene na vedomie že nie je povinný prijat predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh nepi‘me, spory medzi
Učastnikom a Podnikom vyplývajúce z poskytovenia Platobných služieb Podnikom budú nešit všeobecné súdy podIa osobitných právnych predpísov. Prijatim
návrhu na uzavretie RZ nic je dotknuté právo Učastn‘ka abebo Podniku predložit spor tykajúc‘ Sa Platobnych stužieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému
aúdu. Toto právo však zaniká ak Podnik alebo Učastník už podal žalobu na RS pretože Po začati rozhodcovského konania nemožno v tej stoj veci konat a
rozhodovat na všeobecnom súde.
Účastník uvedený návrh Podniku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo tormo rozhodcovske doložky neprijíma.

7) PRECHODNÉ USTANOVENIE Tento Dodatok Worm neoddeliternu súčast ZmIu‘y Ku dň účinnost‘ tohto Dodatku sa v plnom rozsahu mši pfatnost a účinnost
doteraz platného dodatku k Zniluve v Časti Znilu‘y O Služba uzavretáho medzi stranarn a zároveň zan ká právo ijčastn ka na akákoIvok doteraz poskytované
zlavy z cien Služieb spojené s prevzatim skoršieho závazku viazanosti vo vztahu k SIM karte špecifikovanej v tabulke S názvom ‘SIM karta a zariadenie‘ tohto
Dodatku okrem platnosti a účinnosti Zmluvy v skoršom zneni v čast upravujúcej predaj zariadenia vrátano poskytnutoj zravy a povmnnosti doplatit kúpnu cenu
zariadenia poskytnutého Učastníkovi na základe Zrnluvy v skoršom zneni a vrátit pamernú čact‘ ilavy z cony takóhoto zoriodonío v cúlodo co Zmluvou
skoršon, zneni. která zostávajú zachované v plnom rozsahu, ak na základe Zmluvy v skoršom znenb balo UČastnikovi predaná zanadenie. Pokial Sa Podnik a
Učasfnik nenlohodnú inak, Po uplynuti doby vlazanosti. na ktorú bol tento Dodatok dojednaný bude Podnik na základe Zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitů
poskytovat Učastn‘kovi Služby v súlade s dojadnanim uvedeným v tomto Dodatku alebo v Zrnluve a to bez viazanosti za štandardnu cenu podra aktuátneho
Cenníka,



8) PLATNOSt, ÚČINNOSt DODATKU A MOŽNOSt ZMENY ZMLUV‘Y: Tento Dodatok nadobúda platnost a účinnost dňom jeho podpisu oboma zn‘Juvnými
stranami. Zmluva v zneni Dodatku pozostáva Z časti upravujúcej podmienky poskytovania Služby (Zmluva o Službo) a z časti upravujúcej preda) Zariadenia
(Zmluva o predaji Zariadenia). Ak má zmluvná strana právo odstúpif od Zmluvy V oboch jej častiach je oprávnená odstúpit od Zmluvy aj en V niektorej z jej
časti. Ak dčjde k zániku Zmluvy O predaji Zariadenia, Učastnlk je povinný vrátit Podniku Zariadenie a Podnik je povinný vrátit Učastníkovi uhradenú tast Kúpnej
ceny. Podstatné zmena a s ňou súvlsiace práva a povinnosti zmluvných sIrén Sa vzfahujú len na Zmluvu O Služba. Zmluva o Služba Sa uzatvéra no dobu
neurčit‘ Zmluvu O prodají Zariadenia nie je možné vypovedaf. Doba viazanosti uvedená v Taburke Č. I tohto Dodatku so v pripade premšenia poskytovania
Služieb Podniku na základe žiadosti Učastnlka abbo na základe využitia práva Podniku prerušif abebo obmedzit‘ Učastnikovi poskytovanie Služieb
‚‘yplývajúceho z prlslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, počas ktorého Podnik neúčtuje Učastníkovi pravidelné poplatky za Služby,,
automaticky predlži O obdoble zodpovedajúce skutočnému tnaniu prerdenia poskytovania Služieb Podniku (počítané v dňoch), kedy doba viazanosti neplynie.
Zn‘guvu je možné menit niektorým zo spósobov uvedených v Zrrjuve, Všeobecných podmienkach alebo Cenniku. Zmena programu Služieb uvedeného
Taburke Č. I Dodatku je možná len so súhlasom Podniku. Podnik a Učastník Sa dohodli na určení dčvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto
důvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok. upravujúcej zmenu Zmluvy.

9) SPR.ACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Podnik so zavázuje spnacúvat osobně údaje výlučne na účely, na ktoré boli ziskane. V pripade zmeny účelu
spracovania osobných údajov si na tůto zmenu ‚‘yžiada osobitný súhlas. Viac informicii O používaní osobných údojov možno néjst na
waw.telekom.sk/osobne-udaje.

10) Podnik ponúkol Üčastnikovi možnost pri podpise a uzavreti tohto Dodatku využit technické zadadenie V Predajnom mieste Podniku.
(i) Ak Účastník túto možnost využil, je tento Dodatok uzavretý v pisomnej forme a podpisaný digitalizovaným podpisom Podniku a Účastníka prostredníctvon
daného technického zarladenia. Učastník vyhlasuje, že bol prad uzavretim Dodatku Podnikom informovaný o podstate digitalizovaného podpisu, najmi o torn,
že digitalizovaný podpis Učastnika je jeho vlastnoručnym podpisom proneseným na Dodatok prostrednictvom technického zadadenia ako jedinečný technický
záznam vytvorený en pre účely tohto Dodatku a tvorlaci jeho trval neoddetternú súčast. Učastník súhlasi so spracúvanim záznamu svojho digitalizovaného
podpisu jeho príradenim k podpisaněmu dokumentu na učel uzavretia a plnenia Dodatku. Tento záznam o digitalizovanom podpise Uóastnika nebude využitý na
žiadne ině účely, a to ani samostatne ani v spojení a mým dokumentom. Uzavretim Dodatku takýmto spósobom nie je dotknutá platnost Dodatku, ani jeho
pisomná forma a takto podpisaný Dodatok máslu orig nélu.
Ak Účastilk využl možnost poslania rovnopisu tohto Dodatku do e-mailu určeného Účastnikom, Podnik odovzdá Účastníkovi jeden rovnopis Dodatku pn jeho
podpise vo forme trvalého nosiče na e-mail určený Uůastnikom a uvedený ako kontaktný o-mal v časti identif,kácie Učastn‘ka lohlo Dodatku. Dodatok bude ako
priloha e-maltu chránený heslom prod jeho otvorenim neoprévnenými osobami, ktoré Podnik doručí Učastníkovi formou SMS na mobilné tele(ánne čisto určené
Učastnlkom a uvedené ako kontaktne moblne čtslo v časti identifikácie Učastnlka tohto Dodatku. Ak Učastník požiadal pred podpiaom tohto Dodatku o
odovzdanie jedného rovnopisu tohto Dodatku v listinnej tomie, je mu popri rovnopise zaslanini do e-mailu odovzdaný aj rovnopis v listinnej torme. Inak Podnik
odovzdá Učastnikovi iba jeden rovnopis Dodatku v listinne; forme.
(ii) Ak Účastník túto možnost nevyužl je tento Dodatok uzavraty v pisomnej formo a podpisaný vlastnoručnými podpismi Podniku a Účaslnika zachytenými na
Dodatku priamo, bez použitia techri~c~(‘ho zaniadenia pnčom tičastn‘kov‘ je Zo strany Podn ku odovzdaný jeden rovnopis tohto Dodatku v listinnej forma.
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