
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 
uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Zmluva") medzi T 

ST - C 2 str. 

Evidenčné číslo zmluvy 
PODNIK 
Obchodné meno Slovák Telekom, a.s. 
Sídlo / adresa Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka čislo 2081/B 
ICO 35 763 469 | DlC | 2020273893 | IC pre DPH | SK2020273893 
Zastúpený Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistický areál Kód predajcu: 01.PO.RSCOM.KRAFCIK.SLAVOMÍR Kód tlačiva: C0020 

Westpoint D2, Lozorno, IČO: 35879157 
(ďalej len "Podnik") a 

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné meno / názov Múzeum v Kežmarku 
Sídlo / miesto podnikania Hradné námestie 64/42, 060 01 Kežmarok 
Register, čislo zápisu podnikateľa 
ICO 37781227 | DlC | | IC pre DPH 
Zastúpený Erika Cintulová 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN 
Obchodné meno alebo názov Múzeum v Kežmarku 
Ulica, súp. čislo | Hradné námestie 64/42 Obec | Kežmarok | PSC | 060 01 

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

Emailová adresa: 
ekonomka.muzea@kezmarok.com 

Notifikačně čislo 911382863 

SIM KARTA 
Telefónne čislo 911382863 SIM karta č. 8942102480004647596 
Dátum aktivácie 11. júna 2012 Zúčtovacie obdobie je 

jednomesačné 
Od: 8. dňa mesiaca vrátane Do: 7. dňa mesiaca vrátane 

Verejná telefónna služba GSM / UMTS Program služieb Podnikatel 300 NEW 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
/ Cl IP / Voľné minúty 
/ CLIR Biznis balík: Nekonečno v špičke 
/ Povolenie medzinárodných hovorov Akcia: AKV NEK V SPICKE 
/ Roaming / Dátové služby 

Služba: Euro Roaming Akcia: Nezáujem 
Služba: Internet v mobile 100 

• T-Mobile Club 

/ Jazyk účtu 
Jazyk: SJ 

/ MMS 
/ Získanie, analýza a poskytovanie údajov 
/ Marketingové účely 

/ Notif. SMS o vystavení faktúry 
/ Notif. SMS o úhrade faktúry 
• Kontrola dát v EU 

Limit: 50 
Notifikácia: 80% 

' l Žiadain o ZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkov a informačnej službe^' 
/ Žiadam o NEZVEREJNENIE údajov v zozname účastníkov a informačnej službe^' 

Pozn.: 
2) Informácia o možnosti zverejňovania údajov v zozname účastníkov a informačnej službe: 
Účastník verejnej telefónnej služby má právo zapísať sa do verejného telefónneho zoznamu a na sprístupnenie svojich údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov, a to v rozsahu: 
telefónne číslo pridelené Účastníkovi na základe Zmluvy a údaje o Účastníkovi v rozsahu: i) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu v prípade fyzickej osoby - nepodnikatefa, ii) obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby 
- podnikateľa, iii) obchodné meno alebo názov a šidlo v prípade právnickej osoby. V prípade osobitnej dohody s Podnikom môžu byt' zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. 
V prípade žiadosti o zverejnenie údajov zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí s podmienkami zverejnenia uvedenými v príslušnej časti Všeobecných podmienok, upravujúcej podmienky zverejňovania údajov účastníkov v 
telefónnom zozname a informačných službách. 

MOBILNÝ TELEFÓN 
| Typ mobilného telefónu: | HTC Wildfire S | Výrobné čislo (IMEI): ~ | 358968049984707 | 

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhlasujem, že som sa zoznámil so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete Podniku (ďalej aj len 
"Všeobecné podmienky"), s osobitnými podmienkami služieb, ak ich Podnik vydal pre služby, ktoré požadujem aktivovať (ďalej len „osobitné podmienky") a Cenníkom , ktoré sa ako neoddeliteľné súčasti tejto 
Zmluvy zaväzujem dodržiavať. Svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, osobitných podmienok, Cenníka a vyššie špecifikovanej SIM karty (ii) že si záväzne objednávam v tejto Zmluve 
špecifikované služby Podniku (ďalej aj len „Služby"), (iii) že sa zaväzujem riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, dodatkov k Zmluve, Všeobecných podmienok a osobitných podmienok, najmä 
riadne a včas platiť cenu za aktiváciu a poskytovanie Služieb, (iv) ak som ako Účastník prešiel z užívania služby Easy na užívanie postpaidových služieb Podniku s ponechaním si SIM karty a telefónneho čísla, 
disponujem SIM kartou s prideleným telefónným číslom tak ako je bližšie špecifikovaná v tabulke podľa tejto Zmluvy, ktorá mi bola odovzdaná Podnikom v rámci poskytovania služby Easy 
Súhlasím s poskytovaním Elektronickej formy faktúry (ďalej len EF) podľa Všeobecných podmienok a Cennika a zároveň a súhlasím s poskytovaním EF prostredníctvom internetu sprístupnením na internetovej stránke 
Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Miestom poskytovania Služieb je územie Slovenskej republiky podľa špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach. Cena za poskytované Služby je stanovená 
Cennikom. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné meniť niektorým zo spôsobov uvedených v tejto Zmluve, 
Všeobecných podmienkach alebo Cenníku. 

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytovaní služieb - Služba Internet Nonstop uzavretej vo vzťahu k vyššie špecifikovanej 
SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa 

Ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, zmluvné strany sa týmto zároveň 
dohodli, že pôvodná zmluva o poskytovaní verejných služieb (v znení všetkých jej dodatkov, zmien a doplnení uzatvorených či už v písomnej forme alebo inak) sa v celom rozsahu nahrádza touto Zmluvou. Zánikom 
pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb však nezanikajú nároky zmluvných strán už vzniknuté z pôvodnej zmluvy o poskytováni verejných služieb, ktoré zostávajú zachované aj po jej zániku (najmä právo 
Podniku na úhradu Služieb poskytnutých Účastníkovi na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ako aj právo Účastníka reklamovať správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovaných Služieb na 
základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb za podmienok uvedených v Zákone a Všeobecných podmienkach). 

V prípade, ak Účastník pred uzavretím tejto Zmluvy využíval Služby Podniku prostredníctvom vyššie špecifikovanej SIM karty na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorá v zmysle príslušných 
právnych predpisov zanikla ako závislá zmluva alebo zanikla na základe iných právnych skutočnosti (vrátane skutočností uvedených v tejto Zmluve), Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Podnik môže po 
uzavretí tejto Zmluvy odovzdať Účastníkovi do užívania rovnakú SIM kartu vyššie špecifikovanú spolu s rovnakým prideleným telefónnym číslom, ktoré Účastník užíval na základe pôvodnej zmluvy o poskytovaní 
verejných služieb. 

V prípade, ak k uzavretiu tejto Zmluvy došlo v zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (i) formou podomového predaja alebo (ii) na diaľku na základe 
telefonickej objednávky Účastníka, s doručovaním prostredníctvom kuriéra, a teda bez súčasnej prítomnosti Podniku a Účastníka, je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý si Služby podľa tejto Zmluvy neobjednal 
pre účely výkonu svojho zamestnania, povolania alebo podnikania, oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dni od jej uzavretia a to ( i ) v prípade, ak Účastník súčasne využil ponuku Podniku 
na kúpu zľavneného mobi lného telefónu, je povinný tak urobiť výlučne osobne na predajnom mieste Podniku a na príslušnom tlačive Podniku spolu s vrátením kompletného a nepoškodeného mobilného telefónu v 
originálnom balení v súlade s podmienkami uvedenými v Dodatku k Zmluve a spolu so SIM kartou, a (ii) v prípade, ak Účastník nevyužil ponuku Podniku na kúpu zľavneného mobilného telefónu, je oprávnený 
od tejto Zmluvy odstúpiť osobne na ktoromkoľvek predajnom mieste aiebo doručením písomného prejavu vôle Účastníka odstúpiť od tejto Zmluvy na adresu spoločnosti Slovák Telekom, a s., Karadžičova 10, 825 
13 Bratislava, spolu so SIM kartou V prípade, ak Účastník využije právo odstúpiť od tejto Zmluvy alebo kúpy zľavneného mobilného telefónu, ak sa má uplatniť a v súvislosti s touto Zmluvou prešiel z užívania 
služieb Easy na mesačný program služieb podľa tejto Zmluvy, Podnik bude Účastníkovi ďalej vo vzťahu k SIM karte poskytovať pôvodný program služieb, ktorý využíval na základe pôvodnej Zmluvy. Odstúpenie 
od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu. 

Slovák Telekom dôverné 
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mailto:ekonomka.muzea@kezmarok.com


T 
VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNÍKA (ak je Účastník zastúpený): Vyhlasujem, že som oprávnený konať v mene a na účet Účastníka na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom 
Účastníka alebo na základe zákona alebo na zákjade rozhodnutia štátneho orgánu. 

V Lozorne, dňa 11. júna 2012 
yá^^X- dňa y/ oc /^fc 

Slov 

Brightpoint Slova! 
areál Westpoint 

n Logistický 
35879157 

Múzeum v Kežmarku 
v zastúpení 

Erika Cintulová 

M ú z e u m v Kežmarku 

Hradné námestie 42 

060 01 Kežmarok 

Slovák Telekom dôverné 
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Dodatok 
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb , 
uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskorších predpisov 
t. č. 911382863, SIM karta č. 8942102480004647596 
(ďalej len "Dodatok") 

ST - C 2 str. 

PODNIK 

• B B a n g s j P " 11 

Obchodné meno Slovák Telekom, a.s. 
Sídlo / adresa Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
Zapísaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 
ICO 35 763 469 | DIČ I 2020273893 | IC pre DPH | SK2020273893 
Zastúpený Brightpoint Slovakia, s.r.o., so sídlom Logistický areál 

Westpoint D2, Lozorno, IČO: 35879157 
Kód pred3jcu: 01.PO.RSCOM.KRAFCIK.SLAVOMÍR Kód tlačiva: C0030 

(ďalej len "Podnik") a 

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné menonázov Múzeum v Kežmarku 
Šidlo / miesto podnikania Hradné námestie 64/42, 060 01 Kežmarok 
Register, číslo zápisu podnikateľa 
ICO 37781227 I DlC | IC pre DPH 
Zastúpený Erika Cinlulová 

(ďalej len "Účastník") 

TABUĽKA Č. 1 
Program služieb: Podnikatel 300 NEW Aktivačný poplatok: 10,01 € 
Typ MT/Dátové zariadenie HTC Wildfire S Výrobné čislo (IMEI/EUI) 358968049984707 
Maximálna kúpna cena za MT/Dátové zariadenie 1,00 € 
Doba viazanosti: 24 mesiacov Minimálny program Služieb: PODNIKATEL 300 NEW 
Zmluvná pokuta: 497,91 € 

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 ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

1. Predmetom tohto Dodatku je: 

a) akt ivácia p rogramu Služieb uvedeného v tabu ľke č. 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať 
(ďalej len "SIM karta") s tým, že Účastník je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku; 

b) záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zľavneného mobilného telefónu, ktorý je bližšie špecifikovaný v tabuľke č. 1 (ďalej len "MT"). Účastník berie na vedomie, že MT je v čase jeho predaja 
Účastníkovi zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Účastníka po uplynutí doby viazanosti podľa tohto Dodatku a po uhradení poplatku 
podľa platného Cenníka Podniku. Účastník svojim podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT; 

c) záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, Všeobecnými podmienkami poskytovania verejných 
elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovák Telekom, a.s. (ďalej len „Všeobecné podmienky ), platným Cennikom Služieb spoločnosti 
Slovák Telekom, a.s. (ďalej len „Cennik") a týmto Dodatkom; a záväzok Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administratívnych alebo technických 
zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku k Zmluve (ďalej len .Administratívny poplatok"), pričom Administratívny poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za 
Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník nie je povinný zaplatiť Podniku Administratívny 
poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy 
sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cenníkom; Účastník berie na vedomie, že v prípade ak si týmto Dodatkom uzavretým po 01 09 2009 aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého z 
programov Služieb Podnikateľ (i) bude mu príslušný program Služieb Podnikateľ odo dňa účinnosti tohto Dodatku poskytovaný za podmienok a za cenu podľa Cennika 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 využívať 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 
prípade, ak Účastník niektorú z týchto doplnkových služieb využíva, bude mu odo dňa účinnosti tohto Dodatku automaticky deaktivovaná; 

d) záväzok Podniku poskytnúť Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podn ikate ľ 90 alebo Podnikate ľ 150 alebo Podnikate ľ 300 alebo Podn ikate ľ 600 spojený 
s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov,a ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom zároveň využ i l ponuku Podniku na kúpu zľavneného mobilného telefónu, vo vzťahu k SIM karte z ľ avu vo 
výške (i) 100% z ceny mesačného paušálneho popla tku programu Služieb Podnikateľ 90, alebo Podnikateľ 150, alebo Podnikateľ 300, alebo Podnikateľ 600, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku 
až do uplynutia prvých 2 zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku (ii) 30% z ceny mesačného paušálneho popla tku 
programu Služieb Podnikateľ 90, alebo Podnikateľ 150, alebo Podnikateľ 300, alebo Podnikateľ 600, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí uvedených 2 zúčtovacích období až do uplynutia doby 
viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku. Nárok na poskytovanie zľavy podľa predchádzajúcej vety zanikne, ak Účastník počas doby poskytovania zľavy požiada Podnik o zmenu programu Služieb 
Podnikateľ90, alebo Podnikateľ 150, alebo Podnikateľ 300, alebo Podnikateľ 600 na akýkoľvek iný program Služieb Podniku, pričom tento nárok opätovne nevznikne ani v prípade, ak Účastník opätovne 
požiada Podnik vo vzťahu k SIM karte o aktiváciu programu Služieb Podnikateľ 90, alebo Podnikateľ 150, alebo Podnikateľ 300, alebo Podnikateľ 600. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že zľavu 
podľa tohto písmena Dodatku nie je možné počas jej poskytovania vo vzťahu k SIM karte kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, pokiaľ nebude 
určené Podnikom inak.V prípade zániku nároku na poskytnutie zľavy podľa tohto písmena Dodatku, najneskôr však po uplynutí doby poskytovania zľavy, bude Podnik poskytovať Účastníkovi program 
Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastníkom zvolený iný program Služieb za cenu podľa Cenníka platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb. Doba poskytovania zľavy 
podľa tohto písmena Dodatku sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskytovaných Účastníkovi vo vzťahu k SIM karte nepredlžuje a uplynie dňom, ktorý by bol 
posledným dňom doby poskytovania zľavy v prípade, ak by k predmetnému prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania Služieb nedošlo. 

e) záväzok Podniku aktivovať a poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ 90 alebo Podnikateľ 150 alebo podnikateľ 300, alebo Podnikateľ 600, 
s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, vo vzťahu k SIM karte balík Nekonečno v šp ičke (ďalej len „balík NV v špičke") a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých 6 
zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku bez účtovania mesačného poplatku za tento balik a odo dňa nasledujúceho 
po uplynutí uvedených 6 zúčtovacích obdobi až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku (i) za zvýhodnený mesačný poplatok 6,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom 
aktivoval program Služieb Podnikateľ 90, (ii) za zvýhodnený mesačný poplatok 1,99 € s DPH v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ 150 (iii) bez účtovania 
mesačného poplatku za balik NV v špičke v prípade, ak si Účastník týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Podnikateľ 300, alebo Podnikateľ 600. Balik NV v špičke zahŕňa 3.000 voľných minút 
do mobilnej siete Podniku a do všetkých pevných sieti v SR, ktoré sa uplatňujú počas pracovných dni v čase od 8;00 hod. do 18:00 hod. a ktoré môže Účastník využívať už pred prevolaním voľných 
minút zahrnutých v programe Služieb Účastníka. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas obdobia poskytovania balika NV v špičke nemôže súčasne využívať balík Nekonečno mimo 
špičky alebo Nekonečno nonstop alebo balík Extra 100 minút do všetkých sietí. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že (i) balik NV v špičke bude Účastníkovi automaticky deaktivovaný a nárok na 
zvýhodnený mesačný poplatok sa viac neobnoví v prípade zmeny balika NV v špičke na niektorý z balíkov Nekonečno mimo špičky, Nekonečno nonstop alebo Extra 100 minút do všetkých sieti pričom 
vybraný balik bude ďalej poskytovaný za štandardný mesačný poplatok platný pre príslušný program Služieb Podnikateľ aktivovaný od 2.9.2009 podľa platného Cennika bez nároku na zvýhodnenú 
cenu mesačného poplatku, a tiež v prípade zmeny programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na akýkoľvek iný program Služieb Podniku ako program Služieb Podnikateľ, (ii) v prípade zmeny 
programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na niektorý z programov služieb Podnikateľ 90 alebo Podnikateľ 150 alebo Podnikateľ 300, alebo Podnikateľ 600 bude Účastníkovi poskytovaný benefit 
podľa tohto dodatku platný pre tento program Služieb, (iii) po uplynutí doby poskytovania benefitu podľa prvej vety tohto písmena tohto bodu Dodatku, nárok Účastníka na benefit podľa tohto bodu 
Dodatku zanikne a viac sa neobnoví. Poskytovanie balika NV v špičke nie je možné kombinovať s akýmikoľvek inými akciovými ponukami, zľavami, ďalšími zvýhodnenými službami Podniku a ani 
balíkom Extra 100 minút do všetkých sietí alebo balíkom Nekonečno mimo špičky, alebo Nekonečno nonstop, pokiaľ nebude určené Podnikom inak. V prípade prekročenia stanoveného limitu objemu 
prevádzky - 3.000 minút budú Účastníkovi hovory uskutočnené nad rámec 3.000 minút spoplatnené podľa aktuálne platného Cennika pre príslušný zvolený program Služieb Podnikateľ. Účastník sa 
zaväzuje, že bude využívať balik NV v špičke až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku a nepožiada Podnik o jeho deaktiváciu alebo zrušenie a že sa nedopustí takého konania 
a ani neumožni také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo deaktivovat túto Službu alebo zrušiť túto Zmluvu odstúpením alebo právo vypovedať túto Zmluvu z dôvodov porušenia 
povinnosti zo strany Účastníka. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti Účastníka dohodnutej v predchádzajúcej vete a následnej deaktivácie balíka NV v špičke vznikne Podniku právo uplatniť si 
voči Účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 48,93 €. 

2. Účastník sa zaväzuje, že po dobu v iazanost i 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 vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením 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 Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od 
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinností na strane Podniku. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte 
uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb iTariff a 
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu 
Služieb na program Služieb Podľa seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podľa seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom.Podnik a Účastník sa 
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti 
Slovák 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 Účastník dohodli, že po dobu 
viazanosti uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovák 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 berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zľavy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného programu Služieb. Účastník sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke 
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 tabuľke č. 1 tohto Dodatku. 
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4. V prípade porušenia záväzku Účastníka uvedeného v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastník povinný uhradiť 
Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabuľke č.1 .V prípade žiadosti Účastníka 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 tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle bodu 1 tohto 
Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dní 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 Účastníka alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť Účastníkovi 
poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia 
poskytovania Služieb Podniku. V prípade, ak Účastník uzavrel tento Dodatok pri 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 tohto Dodatku. 

6. V prípade, 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, podnikania 
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 Účastníka 
odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku na príslušnom formulári Podniku spolu s vrátením mobilného telefónu v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého príslušenstva 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 
berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa predchádzajúcej vety súčasne so zánikom kúpnej zmluvy zaniká v súlade s ustanovením § 52a Občianskeho 
zákonníka v platnom znení 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 Účastník, ktorý je fyzickou osobou-podnikateľ, ktorý tovar obstaral za účelom výkonu svojho povolania alebo podnikania a 
ani Účastník - právnická osoba. Fyzická osoba-podnikateľ svojím podpisom prehlasuje, že pri uzavretí tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zľavnený mobilný telefón koná pre účely svoje podnikatelskej 
činnosti a služby a tovary podľa tohto Dodatku obstaráva pre účely výkonu svojho podnikania alebo povolania. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 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 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

V Lozorne, dňa 11. júna 2012 , dňa . 

Slovák Tel 

v zasi 
Brightpoint Slovakia, s.r 
areál Westpoint D2, Lc 

cký 
>7 

Múzeum v Kežmarku 

v zastúpení 
Erika Cintulová 
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