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Zmluva o poskytovani verejných služieb 
L.za"rel" pod'a zákona é. 351/201" l.z ::; elektronickýcr. kcmLnikáci<i.ch v men' reskDr~ích ~r~dpis[)v 
(ďal~j I .. ., "Zmluv~") medzi 

PODNIK 
Obcl1cdni: m~~o 
Sidi,",' Jdresa 
.z:lPI~Jni 

Slovak Telekom, a.s. 
KaradŽičova 10, ns 13 ar~li~l~va 
ObchodnÝ reaister Okresnéhn ~Ijrl\l Rr"ti~lav . I, nrldi,,1 S~, vloika čisto 20Bl!B 

• • • 

'co 
.i::3stup~·',y 

J5 763 469 r.IC 2020273B93 I pre DPH 

dAI"j I"" "Pudnik") " 
Ja_n_~~auliko"a. [}bch"dr~t.':!ľr!,_zental1l Kód !,<cdajcu 01.ZM.BYRON.PAULlKOVA.JANA 

ÚCASTNíK - PRÁVNICKÁ OSOBA I FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchcd,,~ mór0 :nazo~ Meslo Zlaté Moravce 
SldlJ,' "io,lo poo.oikJnia l. maja 2, 953 01 Zlaté Mordvce 
R"'li,tcr, /:i,l" l~O 5J pCdni,alera O 
I o 0030B676 OIC IC pre rWh 

ING Pelcr L~dn;jr CSc., COP:-' ••••• " 

, , 

SIM KARTA 

• • • 

Evidenčné čislo zmluvy 

, SK2020273B93 
: "Od lIati-:" 196 

911843133 1~42102-f![)(106146704 

21. deccmbr~ 2012 

GSM I UMTS 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
" Dalove služby 

Služb~·. N"obm.dlen~ int"","t v mob<l. 
,/ Vol~"j~ EU a USA,a 9 c~ntO'v 

Ak~i., 30'1. ,rava 
.; Happy m()r.jl,,~ lel~lón 

I CLlP 
,/ eUR 
i Roaming 

Služba' Euro Roaming 

-, 2<adam O ZVEREJNENIE údMj"'" v .lUlram" ul"'SI"ikc', a "forrr ... l.nej SI.Jlb~21 
.' ti~~~",,, NEZVEREJNENIE ':dolOV v Z07n':ll~ jtastn:ko'J" illfOrl"'1"tn~i s~lbc2) 
OZI1 

2) Inlormilcia II "",:;nO'sti ,v"" .. jŕ",.,~ni. údajoov v ZOln~m~ 1"Gastnikov a i"form~tnej službe: 

Zúttov~ci " obdobie i" 
1 je~lH,mc5aČl1é 

. p, o9,am slJlid, Happy MIXL) 

,/ Povolenie m~dzinárodnyd, hovorov 
.; Jazyk ÚČ1U 

Ja~yk: SJ 
-/ No1if. SMS O vystaveni faktúry 

.; Notif. SMS" "hrade faktury 
MM!> 
KOf,trol~ dat 

Limit: 60 EUR 
Notlfikúj~: 80'/. 

• • 
ST - c 

Utn5tnik vcrejr.~j tel~f6nlloj sluto,. m~ právo zapis,' sa do 'Jerein~ho teletOnneho zoznamu Pojnl~u :~k j~ vy<lavan')Í Podnikor'l) a mt",mačn~j "Iilž~y PodniKu a rl" s~ristupnenie WOJ'C~ l.dajo~ po,k)~o·.atnlom Inlornl~~"Y&' .• Il .. tl~b 
"1~1~1""',,y,11 čisl~,J, ~I"L"' kldón.,.,c'1 "",,.,,.,, ..... IQ v rnl~ah,,: tclefól1"c ti.lo l'"d~len ,; Ú·::aSl(,,'ko,1 nn zaf.;la~e ZmluVy n údaj~ D Úr.a"'tnl~ovl v m2S3hi. I) me~o, p'ic,'~~ko a adrcoa Ir.~I{bo pCbytu '" pripade ~',z'c,ci o,cby. 
nepo,jn.kn:da, li) ob~lodné rrW10 a ."nleS'," podnikallIa fyzicke: osoby· ~o[jnikalera. lil cbchocr,é meno al"oo n<izov a ,i:llo v prípa~e pr<Ív"ick~j o,obj, V prí~ac~ Q,ot,tnel dO'lody , f-'oor,kQ")) 'lI';'lu b)'ť v z~lna'''" " ifltor'lloéI1e, 
~11J}LH r"'<lJ,iku ?vcreJn~,,~ ~j [ral~ic iJdaj<o l.d,",,'; vt'5tnikcln, a< ~Ú r~lcvantné na uter,. lcklór,11cho zoznamu. V pripade liadQsti o h'Creine~ e licajov z,;r~veň lj~a5:ni< t>crie MJ vcdomi~ a ~u~ln~i S padmicnkJl"'1i zvcrcjncI1.' 
u'.'~C"I1Ý"" '.' fHi,llIš""j ča,li VŠH"iJ"'~1yol1 p"dm,,',,"k, UP'~'1l1juc~j pn,r.nie"'y .l'l~r~.lln'J~',i~ (,dojc'J ÚGRS~'" 'ko'l v lHldulInom 7071l~lT\e ~ in~orllla<'nycJ1 SIUlbiich 

MOBILNY TELEFÓN 
I -'-VP IllJbill'"ho lel~fcnu I Noki~ cs-oo MPS I Výrot>,,~ číslo (IMEI): I 35411~0587ge9D9 

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 
"\!~cobccne podmle'li<l'), ,osoblt';'ml p~dmletlk .. mi služieo, ak ich Pocr'llk vydal ~re sluib!'. ktore požaduiem aktlvovat (ďal~:, len " csobltn~ podml"nky) a C~"nikQm kt~re ~a ako n~o:ldellterne sutastl te)o 
Zml~vy 2~ .. ~zujem jodrti~',ať. SvoJim podpisom po·.'Td2ui~m fll pr~vz;ti e V~eobecnyc~ podl"'1!~nok, o50bitn~'ch podmi~nok, Cennika a vy~~i~ špeci1ikovanej SIM karty :11) Ž~ 51 zi,."azne ob.:e·jná'Jap1 \' leJto LI"'1'uvc 
'p~r,fikov~"c 51~7ily "od"i<u :ďalBj aj I~n . Sl~'ibj·:. (i i):>e "a N\,'äzuje" riad.'1e ~ 'lca5 plnil' v~etk" pavinl1o~tl vyory .... ajúce z tBjto Zmluvy. :lcoatko" k Lmlu'Jc. 'v'šc[)oacni':h OOC1'1 "'10k a osot:itryr.h pndl1lenck. ~~jmR 
'i~dl'e '" Vl.'3S ptatiť c"n".lZ~ akli,·ác.u '" oosk)'to'lanie SILlfieb, (i.,) ak som ako U~astni~ prešial Z uií','ania SI,Jioy Easy n .. uiivanj~ poslp~ido .. :ict slu!leb Podrik'J 5 pOIl~ch~n;'l' SI SIM <arty ~ Tel~fGrlla~c ~isl~ 
di,"po~lIje,~ SIM .arto'.) S pri(!clcl,.~m lel .. ré",,.;'m cislam ta. qko je bliEie špeci'ikcvaná v tat:ulke podra tejto Zmluv,!, ~to"i mi bol~ odovzdaná Podnikom .. ,';imr, posky!o" .. "ni", slulby ;oa • .,.. 
S·:thlasi,,, 5 po,kylo',a,,'m Elátrnnic~"j (Ol 'ny 'aktu')' (rfi'll"j len EF) podr .. 'v'ii~oóecnycn porll'lienok" Cenl',ik .. a zárove';" súhlasím' Fo,kylovRni." EF pre.tr~nn;e'.~QP1 il'1"rl1"tu spr:5J1Jpn~n' 'll ,,~ Int~rn~lowj ~:'~n<~ 
rod"ik~: t"rienl na v~domie le na "'oju žiacosľ PO~rlik dr ove'; zasiela EF "a mrou urče:lu e·m~ibv:, sdr~su. a je v prí pau" po~'~ytovanra EF m', I",hud ~ ~o str3ny P"uniku za,iel~rli; ,-,is~rnr~ '"ih"tuv~,.á faklun 

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: Mlestomocskyto'Jania SlUŽieb j~ uzem·ie Slo'Jensk~j r~ publlky podľa špecifiká~ie obsiahnulei vo \!sBobecn'tcl1 podrnierkach. C~na?" posKyto ... "na Slu7b'i I~ 5tano.' .. n~ 
CC,'lnikmr. Lrr.luva l1~d~b"J(!a platnc,5t a ucinn05ť dliom pOdpl5~ oocma z'llt~~~~'mi 5~ranarni, Zml'J"a sa uz"lvár; /la dobu neurčitú. Zrnluvu j~ mozni: meni-' "i~kto'Yrn zo ~pôsDbc'J ~vedenýrJI " taj:~ 7ml",'" 
\!~~nl;H"n;ch podmi~nbo;h alebo Conni." 

Zl"'1lu',ne siran!, sa zarcv~ii ,johcdli, že ku dňu Lzavretia :ej:o Zmluvy sa v pI~om ľOBar1u r~5i pl~lrosť a úbnnosť Zmluvy c poskytova"i 5Iui .. ~b· SluŽ03In~"rnel No~stop uza\"et~J '.0 ~zťahu k vyšši" špectli,o" .. ~el 
\;IM 'IJrte m"dz', zl"'1luvn'i'm S\r3nam', dňa. 

;'ok Jb,shi", prec un.,retim t~jto 7rnll.vy ',yuži'Jal Slujby Podniku prostrecnictvom "yHie špecifib"anej SIM kan)' na ~iklade pôvodnej 2P-,!U..y o poskytovani 'J .. ... jn~·cJ' slui.ieb, zrnluvl" ~ slr~n)' sa Iyr,,\u zaro'J"~ 
""hodli ic" o"'Indr~ l,,,lu~~ o FoS~)'lo',a"i , .. "mjnych sllJžie~ (v men: VŠBlk~'d, jej dodatkov mlien. donlneni uzatvaren'i'ch čj Ul v pi .amnej (orm~ al~bn i(1~k) ~~ v c~lr.m runahu n~hrádla lo(,to ZmllJ' .. uu. Z~nir.~m 
pÔ'Olhei ~'"IJ'J'i o r()Skyl~"ani '.'~rejl1ýd1 sluiicb v~~k l1e,a~i~aiu n;imky 7mluvnych slrán už '.znjkl1ut~ z piwodnej'lmluVj' O pcskytov.ni verejrých .hJ~ieb, ktor'; 2Q.l~Vi'ljlJ l~chc'J~n", ~j pu .' ej ";m,ku I"~;rr,;, pravo 
Pec nikL ~a ~hradll Slllzi ~ b pCS~)'I·lUl"'ch ÚC~sl"íko, .. i ria zákla';", pôvodr·ej zmluvy (l [Joskytp,·!l.ni ver"i"ých s,",Jieb, aka aj pravo 'Jčaslníka rekl~nw',ať sprá'lnosť lJh,~dy al~oo "·.'~Iilll ~osk\,lcv~"~ch SIJz;~o 01~ 
zákla·:l~ pÓ\iUd~ ~i z'lll·.".,. o o,"s'.y'.o,·ani 'I~r~jn;'c:1i st'.Ii.i~b za pn,hri~110k .I'leden;'ch ',' Zákon" a \i.~~obec,,}'ch podm .. "k~o:hl 

V prip"de, ~k l'čaitlll~ pred uznvretím tej:o Zmlctvy ',yuží .. al Sluiby Pojnik~ prostrednict'Jcm ''Yss ~ ~peQfik~"~nej SIM kal1y na ~aklad~ pÔ'Jcdll"j ZMluvy O pcskytovani 'Jcrcjn)'ch sluiicb <tor'; '.' lIT',Y51" pri~ILJ.;'n·i'd 
p'-~'my~ ... pr~dpi"o', 7a"i~la ~ko ú, ... isl~ 7.l1Iu.'a al~bo 7al'i~l~ na zilklade in~'ch prilv'lych ~k'ilocna5ti :vratan", shtoénosti u .... ",den)'ch v tejto Zmlcov"; lIt..;;stnik iJ~rie n~ · .. "do,,,i~ ~ ~"JI'I"Si ., 1';''11, ze ::>,dn;'. "'úle pC' 
u?a,.,,,ti l~jlD Zmlv,y n,Ju'lidať U~a~i'likovi da uzi'/ani~ r~Y~aki. SIti kartu vyšsie sp"cifikoVRIlU 5pclu s rovll"k;'m prijelenyrr, leldonl1 y~1 č:stur'1, ktar" t'.i"~~'-"ik uji'/~1 .)~ L~~I~de p:''J"d''~1 rnl'.lvy n ",,~ • .,.I~'/3nl 
'1m~j'Yid" ,I~zicb 

VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČASTNiKA (Jk j~ Úcastnik za'5túpenýl: V,hlasujem, z.e 5,~m eprávneny kona~ v mene a na účet UC~5ln'ka '1a z:3klade pisomr.cho splnonooGn""IJ s jrnjnc o'.crer-';m podplson1 
ljča5t'1ik~ alebo '1~ z:3klad ~ z,;kcn~ alebo na základe rozhodnl!'ja š:at~~ho organu 

V Zlat'icll rv1ora,Giad"l, Ctla 

.~ lds!uper>i 
Jaria Paui,lIeva, oldlcdn'i rep"ez~rllan: 

105999976Z112 

V Zlatých Mor<l'lc ach, eris 2"" de5eľ'lbr<;i2012' 

:~ 
_~~~A:·e.d:éY 

Meste ~~;;-;~=!;:;ť--:'ir't ~ --~-':--
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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 dece1:2 

Slovak Tel~kom, af:} 

y z.a&túpení í ~ ~ f 
Jana Paulikova, obcfi,odný,reprezentant 

Slovak Telekom dôverné 

V Zlatých Moravciach, dňa- 21.1ecembra 2012 

. ~.- ffic C ~ é L 
7" 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpení 
ING Peter Lednár CSc 
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