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Dodatok
k Zmluve o pripojení ,
t. C. 903630418, SIM karta c. 8942102180002418731
(dalej len"Dodatok") ~. . . .. . . .

ST-C 2 str.

PODNIK

(dalej len 'Podnik") a

ÚCASTNíK. PRÁVNICKÁ OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEl:

ADRESA ZASIELANIA LISTiN'
Obchodnémenoalebonázov Gymnáziumleonarda Stockela
Ulica,súp,clslo Jiráskova 181/12 Obec.pre prlpady, ak U astnlk nasuhlas, s Elektronickou fakturou a poziada o doru vania faktur v papierovej fonme

PS 08501Bardejov

ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA
Poskytovania faktúr v aleklronickej forme sprlstupnenlm na webovej stránke www,t-mobile,sk
Zasielanie na emailovú adresu I Nie Notifikacné clslo

Ano
903630418

TABUI:KA C.1

TABUI:KA C.2
Ballcekvolania do všetkých sieti 4-krát
Služba I-krát - Neobmedzený intemel v mobile

AKTIVOVANÉ SLUŽBY

I Vorné minúly
Balícekneobmedzených volanl vecer a vikend:

O-krát
Balicek volania do vietkých sietl: 4-krát
Balícek volania cez den: O-krát

I SMS
Balícek SMSzadanmo: O-krát

I Dátové stužby
Služba:I-krát-Neobmedzenýinternetv mobile
Akcia: Nezáujem

1.

a)

Predmetom tohto Dodatku je:

zmena pOvodného programu služieb Úcastnika na program služieb uvedený v tabul'ke C,1 tohto Dodatku alalebo poskytovanie programu služieb uvedeného v taburke C,1 tohto Dodatku Úcastnikovi,
a to va vztahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku, resp, k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovat (dalej len "SIM karta");

závazok Úcastnika riadne a vcas platit cenu Služieb Podniku podl'a zvoleného programu Služieb a dodržiavat svoje povinnosti v súlade so Zmluvou o pripojeni, Všeobecnými podmienkami poskytovania
verejných elektronických komunikacných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spolocnosti Slovak Telekom, a,s, (dalej len "Všeobecné podmienky"), platným Cenní kom Služieb
spolocnosti Slovak Telekom, a,s, (dalej len "Cennik") a týmto Dodatkom a závazok Úcastnika zaplatit' Podniku administrativny poplatok v súlade s Cenní kom za vykonanie administrativnych alebo
technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretim tohto Dodatku k Zmluve o pripojení (dalej len ,Administrativny poplatok"), pricom Administrativny poplatok bude Úcastníkovi vyúctovaný
v prvej faktúre za Služby vystavenej Podníkom a dorucanej Úcastnikovi po pOdpise tohto Dodatku k Zmluve o pripojeni, ak sa Úcastník s Podnikom nedohodne inak; Úcastnik nie je povinný zaplatit
Podniku Administrativny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i)súcasne s aktiváciou novej SIMkarty, kedy sa úctuje prislušný aktivaéný poplatok, (ii)pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesacných
programov, kedy sa úctuje poplatok za prechod v súlade s Cennikom

závazok Podniku zabezpecit Úcastnikoví predaj zl'avneného mobilného telefónu, ktorý je bližšíe špecifikovaný v tabul'ke C, 1 (dalej len "MT"),Úcastník berie na vedomie, že MTje zakódovaný len
na použítie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti Úcastnika po uplynuti doby víazanosti uvedenej v tabul'ke C, 1 tohto Dodatku a po uhradenl poplatku podl'a
Cennika servisných prác Podníku, Úcastník svojim podplsom zároven potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT.

súhlas Úcastnlka s poskytovaním faktúry v elektronickej fomne podl'a Podmienok pre predkladanie vyúctovania poskytnutých elektronických komunikaéných služieb v elektronickej forme - Elektronická
faktúra (dalej len "Podmienky"), s ktorými sa Úcastník oboznámil a svojím podpisom potvrdzuje ích prevzatie, a zároven súhlas s poskytovanim Elektronickej faktúry prostredníctvom internetu
sprístupenlm na webovej stránke www,t-mobile,sk , pricom Úcastnik berie na vedomie, ze na jeho žiadost Podnik zároven zasiela Elektronickú faktúru na Úcastnikom urcenú e-mailovú adresu. V
prlpade poskytovania Elektronickej faktúry nebude Úcastnikoví za strany Podniku zasielaná pisomne vyhotovená faktúra,

závazok Podniku voci Úcastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval niektorý z programov Služieb Podl'a seba 3 NAJ, Podl'a seba 5 NAJ alebo Podl'a se ba 7 NAJ, v spojeni s prevzatim
závazku víazanosti aspon na 24 mesiacov, poskytnút Úcastníkovi špeciálny neprenosný Vlanocný kupón oprávnujúci Úcastníka požiadat po jeho predloženi v období od 07,02,2012 do 07,05,2012
(dalej len _Obdobie pre uplatnenie") v Telekom centrách a splneni všetkých podmienok uvedených nižšie o vyplatenie sumy 50,00 € (dalej len "Hodnota kupónu"), Hodnota kupónu mOžebyt vyplatená
Úcastníkovi bud v hotovosti, ak Úcastnik uplatni kupón va vybraných Telekom centrách, ktoré sú uvedené pre hotovostnú výplatu na tomto kupóne, alebo bezhotovostným prevodom, ak Úcastnik
uplatni kupón v ktoromkol'vek Telekom centre, a to na Úcastnikom urcený bankový úcet v SR císlo: -I-, Úcastník berie na vedomie a súhlasi s tým, že nárok na vyplatenie Hodnoty kupónu podl'a
tohlo pfsmena Dodatku zanikne a nebude ani opátovne obnovený v prlpade, ak dojde: (i) k ukonceniu platnosti Zmluvy o pripojeni va vztahu k SIM karte a/ebo (ii) k odpojeni u SIM karty z prevádzky
z dOvodu porušeni a povinnosti Úcastníka alebo na vlastnú žiadost Úcastníka, alebo (iii)k porušeniu povínnosti Úcastníka nepožiadat o aktiváciu alebo zmenu programu Služieb na program Služíeb
s nižšim poctom vOl'nýchminút alebo s nižším mesacným poplatkom uvedený v bode 2 tohto Dodatku; a zároven nárok na vyplatenie Hodnoty kupónu pod!'a tohto písmena Dodatku nebude možné
uplatnit pokial' nebudú zo strany Úcastnika v okamihu jeho uplatnenia uhradené všetky splatné pohl'adávky (napr, faktúry po lehote splatnosti) Podniku, V pripade zmeny v osobe úcastníka Zmluvy
o pripojeni prechádza doposial' neuplatnený nárok va vztahu ku kupónu okamíhom tejto zmeny, za inak nezmenených podmienok pre jeho uplatnenie podl'a tohto bodu tohto Dodatku, na nového
úcastníka Zmluvy o pripojeni.

Úcastník sa zavazuje, že po dobu vlazanostl uvedenú v tabul'ke c. 1 tohto Dodatku (dalej len "doba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopusti takého konanía a ani
neumožni také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušit Zmluvu o pripojeni odstúpenim od nej alebo právo vypovedat Zmluvu o pripojeni z dovodov porušenia povinnosti za strany
Úcastnlka; za žiadost o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najma výpoved Zmluvy o pripojeni za strany Úcastnika, žiadost o jej vypojenie v prlpade straty alebo krádeže SIM karty,
ako aj odstúpenie Úcastnlka od Zmluvy o pripojeni z iného dOvodu, než je porušenie povinnosti na strane Podniku. Úcastnik zároven berie na vedomie a súhlasí s tým, že (i) pocas doby viazanosti
nemaže požiadat vo vztahu k StM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku o aktivádu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff,okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu
už aktivovanéhoprogramuSlužiebiTariffa za splneniapodmienok stanovenýchPadnikom(ii)pocas dobyvíazanostinemóže požiadatvo vztahu k SIMkarte uvedenejv záhlavltohtoDodatkuo
aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služleb na program Služieb Podl'a seba, okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného pr09ramu Služieb Pod!'a seba a za splnenia podmienok
stanovených Podnikom.Podnik a Úcastník sa dohodli, že za žiadost o vypojenie SIM karty z prevádzky podl'a tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadost Úcastníka o preneseníe telefónneho cisla
uvedeného v záhlavl tohto Dodatku od spoloénosti Slovak Telekom, a,s, k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike, S ohl'adom na predmet plnenia
uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohradom na závazok Podniku zabezpecit Úcastnikovi predaj zl'avneného MT podl'a bodu 1 pism, c) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zl'avu z kúpnej
ceny MT,sa Podnik a Úcastník dohodli, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke C.1 tohto Dodatku Úcastnik nepožiada o prenesenie cisla uvedeného v záhlavl tohto Dodatku od spolocnosti Slovak
Telekom, a,s.. Úcastnlk zároven berie na vedomie a súhlasi s tým, že v prípade porušeni a dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradit Podniku
zmluvnú pokutu uvedenú v tabul'ke C,1 tohto Dodatku,

Úcastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zl'avy z kúpnej ceny MTje odlišná v závislosti od zvoleného programu Služieb, Úcastnik sa zavazuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke
C,1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižšim mesacným poplatkom, ako má minímálny program služieb uvedený v tabul'ke C,1 tohto Dodatku,

V prípade porušenía akejkorvek povinnosti uvedenej v bode 1 písrn, b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku alebo v ct 3 bod 3,6 Všeobecných podmíenok alebo v ci. 5 bod 5.2 písm, a) až
c) Všeobecných podmienok, v dOsledku ktorej dOjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Úcastnik povinný uhradit Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabul'ke c. 1 tohto Dodatku,
V prípade žiadosti Úcastnika o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podl'a predchádzajúcej vety splatná okamihom dorucenia žiadosti o vypojenie SIM
karty z prevádzky Podniku, Zaplatenlm akejkol\iek zmluvnej pokuty pod!'a tohto Dodatku nezaniká právo Podniku na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá mu vzníkla porušenim povinností, na ktorú
je viazaná daná zmluvná pokuta, Úcastník je zároven povinný uhradit Podniku náhradu škody presahujúcu sumu zmluvnej pokuty,

Tento Dodatok je platný a úcinný dnom jeho podpisania zmluvnými stranami. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v tabu!'ke C. 1 tohto Dodatku, ktorá sa v
prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Úcastníka alebo na základe využítia práva Podniku prerušit alebo obmedzit Úcastníkovi poskytovanie Služieb
vyplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predíži o obdobie zodpovedajúce skutocnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenía poskytovania Služieb

b)

c}

d}

e)
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3.

4.

5.
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Obchodné meno Slovak Telekom, a.s.
Sldlo I adresa Karadžicova 10,82513 Bratislava

Zaplsaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka cislo 2081/B
IcO 35 763 469 Dit 2020273893 IC pre DPH SK2020273893

Zastúpený Milan Bednár, obchodný reprezentant Kód predajcu: 02.BJ.MHPlUS.BEDNAR.MILAN Kód tlaclva: C0030

Obchodné meno I názov Gymnázium leonarda St"ckela
Sldlo I miesto podnikania Jiráskova 12,08570 Bardejov
Regisler, cislo zápisu podnikatera .
10 00160911 Dit IC pre DPH O

Zastúpený Marcel Tribus
".,.. ,.. ""u"'"

Program služieb: PODLA SEBA 5 NAJ P6vodný program služieb: Podnikatel 150 NEW

Typ MTlDátové zanadenie Samsung S5830 Galaxy Ace Výrobné cislo (IMEIlEUt) 358794044271985

Maxlmálna kúpna cena za MT/Dálové zanadenie 99,00 €

Doba viazanosli: 25 mesiacov Minimálny program Služieb: PODLA SEBA 5

Zmluvná pokuta: 331,94€
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6.

Podniku. V prípade, ak po uplynuti doby viezanosti podl'a predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku Úcastník pokracuje vo využívaní Služieb, Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo
programu Služieb zmeneného v súlade s dojednaním uvedeným v bode 3 tohto Dodatku budú Úcastníkovi poskytované na základe Zmluvy o pripojenl na dobu neurcitú.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkol\tek z konecných cíen služíeb Podniku upravit tak, že k základu dane (cene bez DPH)
uplatni sadzbu dane z pridanej hOdnoty aktuálnu v case vzníku danovej povinnosti Podniku.

Tento Dodatok tvorí neoddelitel'nú súcast Zmluvy o pripojení.7.

v,.~..., ,.. ", "',,"o"~
Slovak Telekom, a.s.

v zastúpenf
MilanBednár,obchodnýreprezentant

V Bardejove, dna 25. októbra 2011

~~
Gymnázium Leonarda Stockela

v zastúpenf
Marcel Tribus

T..
MHPlu5, STO.
SplnomocflenecspoloCl1l1snSil"" T,o" °,
Prevádzk,r f~iJdni(;!)ó n;)[1I(::",o.; ,
085 01 BarrlcJov
IC OPH SK20?[)O~06()4
ICO: 36572B37

GYMNÁZIUM
LeonardQ~tOckela
Jlróskova 12. P.O.Box20
085 70 8 A R DEJ O V

Slovak Telekom dóverné
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