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Dodatok k Zmluve o pos kytovaní verejnýc h s l užieb
it,. /ĺ'. ,(' a/ /
ľĺc

KÓd objednávky:

Kód ÚČastníka:

Kód adresáta:

Kód tlačiva:

í -7962592901 81

1 í99635600
'l í 99635602

405
uzavretá podľa zákona ó. 351ĺ2011 z.z. o elektronických komunikáciách Vznenĺ neskorších predpisov

a s 588 a nasl. zákonač. 40l'1964zb' občiansky zákonnĺka, akje Účastnikom spotrebiteľ' alebo s 4o9 a nasl' zákona č. 513/1991 Zb. obchodnýzákonník' ak
Účastnĺkom nie je spotrebiteľ

(ďalel spolU len "oodatok" alebo,,Dohoda") medzĺ:

PODNIK

(ďalej len "PoDNlK'') a

pnÁvrulcxÁ osoBA/FYztcKÁ osoBA - PoDNIKATEĽ

(ďalejlen ík")

ŠľeruľÁnNY oRGÁN / zÁKoNNÝ zÁsTUPcA / sPLNoMocNENÁ osoBA

ADRE T - adresa zasielania lsom listin

SIM KARTA A ZARIADENIE

TABUĽKAč. í Mesačné pop

Baikalská 28,817 62 Bratislava, obchodný register okresného súdu I, oddiel
Sa, vloŽka číslo 2081/B, lČo: 35 763 469, DlČ:2020273893, lČ pre DPH: sK2o2o273893
elesales VSE Rep-565í 367 l Kód tlačiva: 4o5

Slovak Telekom, a.s.

Kód predajcu

Zastúpený:

Centrum pedagogicko-psychologĺckého poradensfua a prevencie' Pevnostný rad 14, Komárno' Pevnostný
rad 149l14,Komárno, 94505 Komárno 5

09í 0530033Kontaktné tel.č.

lČ pre DPH

riaditel@cpppap-komarno.sk
42121451

obchodné meno /

Sídlo podnikania:

Register, čĺslo
zápisu podnikatel'a

Kontaktný e-mail:

lČo

orientačné číslo:

PsČ

ldentity Caĺd - HX424952

Súpisné Číslo

Č.oP / Pasu:

PhDr. Klaudia Sedláková

09í 0530033

Titu l/Meno/Priezvisko

Ulica

Obec:

TelefÓn:

Centruqt pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Pevnostný rad 14, Komárno
Pevnostný rad 149l14,Komárno, 94505 Komárno 5

Elektronická faktúra vo formáte PDF (EF PDF) sprĺstupnená na internetovej stránke Podniku
EF PDF do e-mailu riaditel@cpppap-komarno.skPoŽadujem doručovanĺe

Mesačne od 1'dňa v mesiaci do posledného dňa v mesiaci

Titu l/Meno/Priezvisko:

Adresa zasielania

SpÔsob fakturácie

Zúčtovacie obdobie

091 0530033MobilnÝ Hlas Tel. č.8942102180029445386

3517791 t0858598

Mobilný Hlas SlM karta č'

lMEl Sarnsurtg Galaxy A50

AKclA: T - mobilná sluŽba Aktivácia

Kontaktná osoba: PhDr. Klaudia Sedláková TeleÍón: 0910530033Adresa
doručenia: Pevnostný rad 149114, 94505 Komárno

Služba: Mobilný Hlas DOBA VlAzANosTl: 24 mesiacov

Program sIuŽby: Biznis Premium 35

VoLTE

Zverejnenie v telef' zozname: Žiadam o nezverejnenie
Rozhodcovská doloŽka: Nie

Kontrola dát v roamingu

Limit kontroly dát (cena s DPH v EUR): 24,00
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Administratívny poplatok - mobilný hlas Aktĺvácĺa

Názov Platnosť ceny Cena s DPH Splatnosť

SúČet vŠetkých zliav zo Štandardných poplatkov za SluŽby 120,00 EUR

Cena s DPHPlatnosť ceny

odČítanÍ zliav

Splatnosť

Biznis Premium 35

Názov

00 EUR mesaČne

Základ pre doúčtova nie ceny
počiatoČná suma, ktorá bude klesat'

120,00 EUR

Podnik a uzatvárajú tento Dodatok, sä o VO s

"slM KARTA a KoNcoVE ZAR|ADENlE" (ďalej len "Dodatok") menĺ a upravuje V rozsahu a spôsobom uvedeným V tomto Dodatku. ostatné ustanovenia

zmluvy' ktoré nie sú týmto Dodatkom dolknute, zostávajú V platnosti bez zmeny.

Ak Účastnĺk na základe Zmluvy v zneni pred uzavretĺm tohto Dodatku (ďale'i len,,zmtuva v skoršom znení") nadobudol za odplatu zariadenĺe, Dodatok nemá dopad ani
na (i) povinnosť Účastníka v súlade so Zmluvou v skoľšom zneni doplatiť kúpnu cenu takéhoto koncového zariadenia, ak ku dňu uzavretia Dodatku ešte nebola v celej
výške uhradená' (ii) povinnosť Vrátiť Podniku pomernú časť Zĺavy z Kúpnej ceny, ak sú splnené podmienky podĺa Zmluvy v skoršom zneni.

1) PREDMET DODATKU:

a) Záväzok Podniku vykonať zmenu pôvodného programu SluŽby poskytovaného na telefónnom čísle uvedenom V tabuľke "slM KARTA A zARIADENlE"'
resp. na inom telefónnom čisle, ktore ho bude v budúcnosti nahrádzať (ďalej len "telefónne čĺslo''), aktivovanom na SlM keÍte alebo eslM profile
poskytnutých na základe Zmluvy na program Služby uvedený v tabulke č. 'l tohto Dodatku, a to,k pNému dňu zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po

účinnosti tohto Dodatku. ak nie je ďalej v tomto Dodatku uvedené inak.

b) Záväzok Účastnĺka (i) riadne a Včas platÍť cenu za aktiváciu a poskytovanie SluŽieb Podniku' uvedenú pre prĺslušný program Služieb zvolený podla
tabuľky č. 1 Účastníkom, v Cenníku pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len 'cennĺk') platnému ku dňu podpisu tohto Dodatku a (ii) dodrŽiavať
svoje povinnosti v súlade s týmto Dodatkom, Zmluvou, Cenníkom, osobitnými podmienkami píe poskytovanie zvoleného programu Služĺeb (ďalej len

"osobitné podmienký'), ak boli pre zvolený program SluŽieb vydané a Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb (ďale.i len

.Všeobecné podmienky")' s ktonimi sa mal Účastnĺk možnost'oboznámiť pred podpisom tohto Dodatku na internetovei stránke Podniku www.telekom.sk
alebo na predajných miestach Podniku.

c) záväzok Podniku odovzdať Účastnikovi zaÍiadénie podľa oohody a poskytnúť mu zĺavu a záýäzok Účastníka zarĺadenie prevziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu podla Dohody spôsobom a za podmienok dohodnutých V Dohode a spĺňať podmienky pÍe poskytnutie zravy. Zariadenie môŽe byť v tejto Dohode
alebo V dokumentoch súVisiacich s touto Dohodou oznaóené aj ako koncové zariadenie alebo iným označenĺm zodpovedajúcim povahe zariadenia'
Prevzatie zariadenia Účastnĺkom a uhradenie kúpnej ceny potvrdzujú Podnik a Účastník podpisom tejto Dohody, ak nie je pre konkÍétne zariadenie v
tejto Dohode alebo V dokumentoch súVisiacich s touto Dohodou uvedený iný moment odovzdania zariadenia alebo uhradenia kúpnei ceny zaÍiadenia'
Pri úhrade ceny zariadenia na splátky, ak dochádza k prevzatiu zarĺadenĺa na predajni' Účastnik uhradza akontácĺu pri prevzatĺ zariadenia alebo ak má
byt'zariadenie doručené, Účastnĺk uhrádza akontáciu kuriérovi pň odovzdani, ak je výška akontácie za zariadenie Viac ako 12 € alebo na základe
vystavenej faktúry ak je výška akontácie najviac 'l2 €, ak nĺe je v te'|to Dohode pre konkrétne zariadenie uvedené inak. Ak sa má konkráne zariadenie
V zmysle ustanovenĺ tejto Dohody alebo dokumentov súvisiacich s touto Dohodou upravujúcich jeho predaj doručiť, doručenie prebieha V pracovrlých
dňoch medzi 7:00 aŽ 'l9:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú V konkrétnom pÍípade inak.

d) ZáVäzok účastníka zaplatiť Podniku administratĺvny poplatok V sú|ade 3 cennikom za vykonanie administÍatĺVnych alebo technických zmien v
syslémoch Podniku v súvislosti s uzavretĺm tohto Dodatku (dalej len .AdministratíVny poplatoľ), a to vo výške 5,00 € s DPH, pričom Administratĺvny
poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby Vystavenej Podnikom a doručenej Účastnĺkovi po podpise tohto Dodatku; ak,e
predmetom tohto Dodatku prevzalie záväzku viazanosti na VyužĺVanie niektorého z progľamov sluŽĺeb T paušál alebo T Biznis, Adminiskativny poplatok
za zmeny vykonané v súvislosti s dotknutým programom Služieb T paušál alebo T Biznis je 0,00 €. V prípadé, ak si Účastník aktivuje týmto Dodatkom
Elektl'onickú Íaktúru, elebo ju uŽvyuŽiva a zäroveň nedostáva Papierovú faktúru ani Papierový odpis faktúry' bude Administľatĺvny poplatok pri uzavretí
tohto Dodatku zniŽený na sumu 0'00 € s DPH.

2) ELEKTRoN|CKÁ FAKTÚRA: Účastnĺk podpisom tohto Dodatku potvrdzuje/uderuje súhlas na poskytovanie ŕaktúry v elektronickej forme, a zároveň súhlas s
poskytovanĺm EF sprĺstupnenĺm na internetovej stránke Podniku podÍa plalných Všeobecných podmienok a Cennĺka. zároveň bude Účastnĺkovi bezplatne
poskytovaná služba Podrobný výpis v elektronickej forme na intérnetovej stránké Podniku. Ak Účastník Využiĺ možnosť zasielania rovnopisu EF na e-mail, EF bude
zároveň doručovaná ako prĺloha e_mailovej spráVy Vo formáte PDF na e_mailovú adresu určenú Účastníkom pre zasielanie EF podra tohto oodatku a jej otvorenie
nebude chránené heslom proti neoprávnenému prístupu k údajom. Úóastnik podpĺsom tohto Dodatku potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za ochranu údajov
na EF zasielanej na ním určenú e-mailovú adresu pred prístupom tretích osôb. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené účastníkovi prĺstupom neoprávnených
osôb k údajom na EF vo formáte PDF' odpis EF V listinnej forme je spoplatnený v zmysle Cenníka.

3) zÚčToVAclE oBDoBlE: Trvanie zúčtovacieho obdobia je uvedené V tabuÍke s názvom ''Adľesát - adresa zasielania pisomných listín''. Pripednú zmenu tÍvania
zúčtovacieho obdobia Podnik oznámi Úč:astnikovi najmene| jeden mesĺac vopred. Frekvencia fakturácie jé jednomesačná.

4) ávÄzox vlĺzqNosTl: Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti, klorej diŽka je špecifikovaná v tabulke č. 1 a plynie odo dňa uzavrelia tejto zmluvy, Vrátane
jej prediŽenia' ak dôjde k jej prediženiu V súlade s uŠtanoveniami zmluvy (v tejto zmluve v skrátenej forme aj 'doba Viazanosti'), (i) bude využĺvať Služby Podniku
poskytované na základe tejto Dohody na telefónnom čĺsle , teda nevykoná Žiadny úkon, ktoď by viedol k ukončeniu Využívania sluŽby Podnĺku pred uplynutĺm
doby viazanosti, e (ii) bude riadne a včas uhrádzať cenu za poskytované SluŽby (ďalej len "záväzok viazanosti"). Porušenĺm áväzku viazanosti preto je:

a) ukončenie využĺvania Služieb Podniku pred uplynutĺm doby viazanosti v dôsledku ukončenia Zmluvy pred uplynutím doby viazanosti;

b) ukončenie vyuŽĺVania služieb Podniku pred uplynutím doby Viazanosti V dôsledku prenosu telefónneho čĺsla uvedeného v tejto zmluve k inému podniku
poskytujúcemu služby elektronických komunikácii pred uplynutím doby viazanosti; (ďalej len "porušenie záväzku viazanosti'').

5) DoÚČToVANlE CENY: V dôsledku porušenia záVäzku novej viazanosti Účastnikom, vznikne Podniku voči Úcastníkovi nový nárok na doúčtovanie ceny.
Doúótovanie ceny, predstavuje paušalizovanú náhradu škody spôsobenej Podniku porušením záVäzku viazanosti Účastníkom. Paušalizovaná náhÍada škody podra
predchádzajúcaj veý pozostáva z celkovej sumy zľavy (i) zo štandardných poplatkov za Služby (vrátane doplnkových sluŽieb) podľa cennĺke a (ii) ak je predmetom
tejto Dohody a'i predaj zariadenia za akciovú cenu uvedenú v Taburke č. 1, zo zlavY z neakciovej ceny zariadenia' ktorá predstavuje rozdiel medzi neakcĺovou
maloobchodnou cenou zariadenia podľa Taburky é. 'l a akciovou kúpnou cenou poskytnutej Účastníkovĺ podmienene na základe tejto Dohody ako beneÍitu za
prevzatie záVäzku Viazanosti. celková suma zľavy' poskytnutej Účastníkovi za prevzatie záväzku viazanosti na základe tohto Dodatku, je uvedená v tabuÍke č. 'ĺ
(ďalei len 'základ 

pre doúčtovanie ceny"); ak je predmetom te,ito Dohody aj predaj zariadenia špecifikovaného v Tabuľke č. 2 na základe osobitných podmienok
upravených v samostatnej časti tejlo Dohody s označením .PREDAJ ZAR|ADEN|A", v Základe pre doúčtovanie ceny nie je zohÍadnená podmienene poskytnutá
zrava z ceny takéhoto zariadenia a jej Vrátenie je upravené V samostalnei časti tejto Dohody s označenĺm 'PREDAJ ZARIADEN|A'. Fakturovaná suma pre
doúótovanie ceny bude Vypočĺtená ku dňu porušenia záväzku viazanosti podla niŽšie uvedeného Vzorca, ktoni vyjadruje denné klesanie základu pre doúčtovanie
ceny počas plynutia doby Viazanosti až do dňa porušenia záVäzku Viazanosti podÍa tejto zmluvy:

Fakturovaná suma pre doúčtovanie ceny = (Základ pre doúäovanĺe ceny/celkorĺý počet dnĺ doby viazanosti) x počet dnĺ zostáVaiúcich do konca doby viazanosti

Doúčtovanie ceny je splatne v lehote uvedenej na faktúre, ktorou je Úóastníkovi toto doúčtovanie fakturované. Doúčtovanim ceny zanĺká záVäzok Viazanosti'
Doúétovanĺm ceny nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu škody presahu'úcej Výšku doúčtovanej ceny.
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6) PRECHoDNE USTANoVENIE: Tento Dodatok tvoÍĺ neoddelitetnú súčasť zmluvy. Ku dňu účinnosti tohto oodatku sa v plnom rozsahu rušĺ platnosť a účinnosť
doteraz platného dodatku k Zmluve uzavíetého medzi stranami, a zároveň zanĺká pľávo Účastnĺka na akékorvek doteraz poskytované zÍavy spoiené s prevzatĺm
skoršieho záväzku viazanosti vo vzťahu k Službám poskytovaným na teléfónnom éisle aktivovanom na SlM karte resp. eSlM proÍile okrem platnosti a úóinnosti
zmluvy v skoršom znení v časti upravu'|úcej predaj zariadenia Vrátane poskytnutej zľavy a povinnosli doplatiť kúpnu cenu zaňadenia poskytnutého Úóastníkovi na
základe Zmluvy v skoršom znenĺ a vrátiť pomemú časť zľavy z ceny takéhoto zariadenia v súlade so zmluvou v skolšom zneni' ktoré zostávajú zachované v plnom
rozsahu, ak na základe Zmluvy v skoršom zneni bolo Úéastn|kovi predané zariadenie. Pokĺa] sa Podnik a Účastnĺk nedohodnú inak, po upĺynulĺ doby Viazanosti,
na ktoru bol tento Dodatok dojednaný, bude Podnik na základe zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú poskytovať Účastnikovi služby v súlade s dojednanĺm
uvedeným v tomto Dodalku alebo V zmluve, a to bez viazanostĺ, za štandardnú cenu podľa aktuálneho cennĺka.

7) PLATNosŤ, ÚČlľĺlvosŤ oooATKU A MoŽNosŤ zMENY ZMLUVY: Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom ieho podpisu oboma zmluvnými stÍanami.
Doba viazanosti uvedená v Tabulke č.'t tohto Dodatku sa v prĺpade prerušenia poskytovania SluŽieb Podniku na základe žĺadosti Účastnĺka alebo na základe
využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastnikovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných pĺávnych predpisov alebo Všeobecných podmienok,
automaticky prôdlŽi o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu preĺušenia poskytovania služieb Podniku (počĺtané v dňoch)' kedy doba viazanosti neplynie.
zmluvu je moŽné meniť niektonj'm zo spôsobov uvedených v Zmluve' Všeobecných podmienkach alebo cenniku. zmena programu SluŽieb uvedeného V tabulke
č. 1 tohto Dodatku je ĺiožná len so súhlasom Podniku. Podnik a Účastnĺr sa dohodli na uréenĺ dôVodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, že tieto
dôvody sú obsahom časti Všeobecných podmienok, upravuiúcei zmenu Zmluvy.

8) sPRAcÚVANlE osoBNÝcH ÚoĺJov: Pódnĺk sa zaväzuje spracúVať osobné údaje výlučne na úóely, na ktoré boli zĺskane. V pripade zmeny účelu spracovania
osobných údajov si na túto zmenu VyŽiada osobitný súhlas. Viac;nÍormáciĺ o použĺvaní osobných údajoV moŽno náisť na
www.tel ekom. sUosobne-udaje.

dňa.'.',......'....'....'.'...

Flĺma / meno pÍlezvlsko zákaznĺka
Slovak Telekom' 4.8.
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