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VYHLÁSENIE ÚCASTNiKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhl~sujem, ie saM s~ zoznámil ~o Všeobecn;'"))i podmi"nkaml pre poskytova'le ... er~inYch slui:let> proslre~nlctvol"'1l"'1~bilneJ slele f-'cdnk~ (oj'alel ~J I~n
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o deaktlváclu programu Služieb Happy alebo o deaktiváciu príslušnej doplnkovej služby, pr"lčom nárok na zl'avu opätovne nevznikne an"1 v prípade, ak Účastnik opatovne požiada Podnik vo vzťahu k
SIM karte o aktivácIu programu Služieb Happy aktivované ho týmto Dodatkom alebo o aktiváciu príslušnej doplnkovej služby. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým že obdobie poskytovania zľavy
z mesačného poplatku za poskytovanie Doplnkových služieb sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskytovaných ÚčastnikovI vo vzťahu k SIM karte nepredlžuje
a uplynie dnom, ktorý by bol poslednym dnom tohto obdobia poskytovania z(avy v prípade, ak by k predmetnému prenušeniu alebo obmedzeniu poskytovania Služieb nedošlo.
e)

záväzok Podniku voči ÚčastníkovI, ktorY si vo vzťahu k SIM karte na základe tohto Dodatku aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého z programov Služieb Happy a za roveň využil ponuku
Podniku na zakúpenie MT spojenú s prevzatím záväzku viazanosti aspoň na 24 mesiacov, poskytovať: (i) program Služieb Happy XS(L), ktorý spočíva v poskytovaní programu Služieb Happy L počas
obdobia odo dňa úČinnosti tohto Dodatku až do uplynutia 6 zúčtovacích období nasledujúcich po zúčtovacom období trvajúcom ku dňu ÚČinnosti tohto Dodatku (ďalej len "Obdobie Viac za menej")
a v poskytovaní programu Služieb Happy XS po uplynutí Obdobia Viac za menej až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku, a to za mesačný poplatok programu Služieb Happy
XS podl'a Cenníka platného v čase uzavretia tohto Dodatku s príslušnou Happy zl'avou podľa tohto Dodatku počas celej doby viazanosti, (II) poskytovať účastníkovI program SlUŽieb Happy S(L),
ktorý spočíva v poskytovaní programu Služieb Happy L počas Obdobia Viac za menej a v poskytovani programu Služieb Happy S po uplynutí Obdobia Viac za menej až do uplynutia doby Viazanosti
dohodnutej v tomto Dodatku, a to za mesačný poplatok programu Služieb Happy S podľa Cenníka platného v čase uzavretia tohto Dodatku s príslušnou Happy zl'avou podl'a tohto Dodatku počas
celej doby viazanosti; (III) poskytovať účastníkovi program SlUŽieb Happy M(XL), ktorý spočíva v poskytovani programu Služieb Happy XL počas Obdobia Viac za menej a v poskytovaní programu
Služieb Happy M po uplynutí Obdobia Viac za menej až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku, a to za mesačný poplatok programu SlUŽieb Happy M podl'a Cenníka platného v čase
uzavretia tohto Dodatku s príslušnou Happy zl'avou podl'a tohto Dodatku počas celej doby viazanosti, (IV) poskytovať účastníkovi program SlUŽieb Happy L(XL), ktorý spočíva v poskytovaní programu
Služieb Happy XL počas Obdobia Viac za menej a v poskytovaní programu Služieb Happy L po uplynutí Obdobia Viac za menej až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku, a to
za mesačný poplatok programu Služieb Happy L podl'a Cenníka platného v čase uzavretia tohto Dodatku s príslušnou Happy zl'avou podl'a tohto Dodatku počas celej doby viazanostI. (v) poskytovat
účastníkOVI program SlUŽieb Happy XL volania (XL) , ktorý spočíva v poskytovani programu SlUŽieb Happy XL počas Obdobia Viac za menej a v poskytovani programu SlUŽieb Happy XL volania po
uplynuti Obdobia Viac za menej až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku, a to za mesačný poplatok programu SlUŽieb Happy XL volania podl'a Cenníka platného v čase uzavretia
tohto Dodatku s príslušnou Happy zl'avou podl'a tohto Dodatku počas celej doby viazanostI, Účastník berie na vedomie, že po uplynutí doby Viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku, mu bude Podnik
nadalej poskytovať program SlUŽieb poskytovaný v momente uplynutia doby viazanosti, a to za mesačný poplatok za príslušný program Služieb Happy pOdl'a Cenníka platného v čase poskytovania
príSlušného programu SlUŽieb. Nárok na poskytnutie programu Služieb Happy za zvýhodnený mesačný poplatOk počas Obdobia Viac za menej zaniká definitívne a bez akejkoiVek náhrady v pripade,
ak Účastník požiada počas Obdobia Viac za menej o Jeho deaktiváciu, pričom tento nárok opatovne nevznikne anr v prípade, ak Účastník opätovne požiada Podnik vo vzťahu k SIM karte o aktivácIu
programu Služieb Happy aktivovaného ty-mto Dodatkom. Účastnik berle na vedomie a súhlasi s tým, že zvyhodneny- mesačný poplatok za program Služieb Happy poskytnutý na základe tohto bodu
a písmena Dodatku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukol'vek inou zl'avou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva
niečo iné. Obdobie Viac za menej 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 Obdobia Viac za menej v prípade, ak by k predmetnému prerušeniu alebo obmedzeniU poskytovania Služieb nedošlo. Účastník berle na vedomie a súhlasí s tým, že počas Obdobia
viac za menej nie je možná zmena programu SlUŽieb Happy aktivovaného týmto Dodatkom na žiaden iný program SlUŽieb,

2.

Účastník sa zavazuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke 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 d6vodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka. za žiadost
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pntom považuje najma výpoveď Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od
Zmluvy z iného d6vodu, než je porušenie povinnosti 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 aktlvovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem prípadu, ak sa Jedná o zmenu už aktlvovaného programu SlUžieb ITanff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (il) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku o aktivaclu alebo o zmenu aktivovaného programu
SlUŽieb na program Služieb Podl'a seba, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktlvovaného programu Služieb Podľa seba a za splneni8 podmienok stanovených Podnikom,Podnlk a Účastnik sa
dohodil, 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
Slovak Telekom, a.S. k Inému podniku poskytuJúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohradom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku. osobitne s ohl'adom
na závazok Podniku zabezpeČiť ÚčastníkOVI predaj zravneného MT podl'a bodu tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zl'avu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účastník dohodJi, že po dobu viazanosti
uvedenú v tabul'ke Č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovak 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 taburke Č. 1 tohto Dodatku

3.

Účastník berle na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zl'avy z kúpnej ceny MT je odlišná v záVislosti od zvoleného programu Služieb. Účastnik sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke
Č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktivácIu alebo zmenu programu služieb na program slUŽieb s nižším mesačným poplatkom, ako má minimálny program slUŽieb uvedený v tabul'ke Č. 1 tohto Dodatku

4.

V pripade porušenia záväzku Účastníka uvedeného v bode 1 písm. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojenlu SIM karty zo strany Podniku. je
Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke Č,1.V prípade žiadosti Účastníka o vypoJenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podra
predchádzajúcej vety splatná okamihom doručenia Žiadosti o vypojenie SIM karty z prevadzky Podniku.

5.

Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. 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 Účastnikovi poskytovanie Služieb
vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky prediž! o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniU prerušenia alebo obmedzenia poskytovania SlUžieb
Podniku. V prípade, ak po uplynutí doby viazanosti podl'a predchádzajúcej vety tohto bodu Dodatku Účastník pokračuje vo využívaní Služieb, t.j, ak nedošlo k ukončeniu Zmluvy niektorým zo spôsobov
ukončenia Zmluvy ku dňu uplynutia doby Viazanosti, Služby v rámci dohodnutého programu Služieb alebo programu SlUŽieb zmeneného v súlade s dojednaním uvedeným v bode 3 tohto Dodatku
ako aj všetky Služby aktivované vo vzťahu k SIM karte popri Službách v rámCI dohodnutého programu Služieb budú ÚčastníkOVI poskytované na základe Zmluvy na dobu neurČitú za štandardných
podmienok spoplatňovania týchto SlUŽieb podra platného Cenníka, ak nebolo zmluvnými stranami výslovne dohodnuté Inak.

6.

Zmluvné strany sa dohodil, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkol'vek 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,

7.

Tento Dodatok tvorí neoddelltel'nú súčasť Zmluvy,

V Zlatych Moravclac~ dna 21 d e c e 1 : 2

Slovak

Tel~kom,

y z.a&túpení

V Zlatých Moravciach, dňa- 21.1ecembra 2012
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Mesto Zlaté Moravce
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v zastúpení

Jana Paulikova, obcfi,odný,reprezentant

ING Peter Lednár CSc
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Slovak Telekom dôverné
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