
Zmluva o poskytovani verejných služieb - služba T -Mobile mobilný 
internet 
uzavreli podfa :Ukona ~ 35112011 Z.z. o elet<tronických komunokidich v zneni neskorllch ptedp!sov 
(eta loj len "Zmmuva") -

PODNIK 
Ol>d>odne mono SloVlik Te .. kom, a.s. 

Kuadtteova10, tU 13 Brattllava 
Obc-9 rogistor Olorooneho a~du Brotlolava ~ oddoo Sa, vlol ka ~~lolo 2011/B 
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Sfdlo / odrou 
Zopluny 

(ICO :15 71l Ul OIC ZOZOZ731U l IC pro OPH 
Zosblponj Jano Pauhkova, obchoei.,Y roproHntant Kcld proda]QI Ot.lM.BYIION.AAUUKOVA.JANA 

(cfOOij IOn _ , • 

ÚČASTNIK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodn* meno n41zov M .. to Zlat6 Morwvca 
SkBo / miesto podnlkanll 1. maje 2. KS 01 Zllt6 Monvce 
Rogistllf, eoslo uposu podnlkotora 
ICO 00301111 Ol 
Zostllponj Potor Ing. Le-r. CS<. 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH USTÍN 

TABUĽKAČ 1 
Kona>v6 zariadonoo rE MFtiO 
a.tovt SIM~ C. l Kona>v6 zariadenia f'.OFOM e. aMzto~tnu 

Tolof6nno eillo l EUI 1111174tU 
Vt<OJf\6 dynoni<f<j lP adresa nie 
SMSno4JIIUclo 
SpoiO<'I\1 fa1<10ro '·'23 5823 
ZU&vacoo obdobie Od: l do: 7 

AKTIVOVANÉ SLUŽBY 
./ 06tori alutby ./ Holil. SM o vystaveni faktúry 

Slutba: GPRS Data 
./ Maglo Internet Security 

E-mail: stmadK atemorovce.eu 
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VOinj objem dOl 
P-ývypos 
E-mail notlfikida 

SkuJobn6 doba do 

./ Notlf. SMS o úhrlde faktúry 

./ Kontrola dit v EU 
Umll: 60 
Notlflk.cla: IO% 
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Kcld llllllva COOZO 
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DATA SIM Ml NEOB t 
tU4030161Z7117 
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./ Notlflkatn e alo 
Notlflkatnt tel.e.: -.21: 1105170333 
E-m•ll: 

Slutba T·MObde mobilný Internet (dalej len .Siutba") je V81'8jnä elekuonické komu"'katnä mobolnä datové slutba posl<ytovanA prosttednlctvom (o) verejnej mobtlnej elektronickej komunlkatnej Siete 
poskytovanej Podnikom na zéldade technológre Flash-OFOM p<eCUfilc:eJ vo fnlkvenčnom p6sme 450 MHz. alebo (ll) prosltednlctvom -etnet mobilnej telefónnej siete Podniku, Slutba umotlluje Účastnlkovt 
pri stup do Siete lntemel alebo oných verejných alebo neverejný~ datových soetl prostrednlctvom koncového Zlllladen<a alebo prosttedniCIVOm SIM karty, kt0<6 sú tpeafikovant v t8j1o zmluve za útelom 
dostahnulla betnej utlvatefsl<et mobilne) ~1"""1 kom<.n~I<Ac:ie. Učastnlk bene ne vedomie • súhlasi s tým, te (o) .yc:hlost priS1Upu do Stele lntemel pripadne llljch -etných alebo neVOf"Ojných datových 
soet1 mllte byf :Uvtsli od kvaltly SlgMlu Slutby v ptlsl<moej lokalr!• a od počtu <faltlch aldJvne pnpojenych Účastnikov k SIU2be v pif sl~ lokalite a v danom okanohu. (u) Podnik je oprtvneny v Zllujme 
doSiahni/ba rovnakej kvaiJty a dostupnosti Služby pre vtelkých Utastnlkov slanovtf obmedzena pre Učastnlkov klori poutlv&JU programy pre automatick• a dlhoclebA srahovan~e ve/lcého objemu dát 
(napr. P2P Siete). pnčom v pripade, ak Pod"'k toto opr6vnenle vyu!o1e. uvedie obmedz8111a Služby (tzv. F81r Use Policy) v platnom Ceonlku Akékorvek postupy Podnrku pn mtlllW11 a nadenl prevádzky 
zameranych na zamedZe"'e prefatetlla soefového spof8fla a onfonnécle o tom, ako m01u tlelO postupy vplývat na kvalitu Slutby sú uvedené v platnom Cennlku. Akékolllek postupy Pod,..ku pn merani a 
r1edenl previ<lzky zameraných na zamedzenie prefatenoa Slefového spojenia a tnfOJm6ae o tom. ako mOtu ueto postupy vplývar ne kvalrtu Slutby .U uvedené v platnom Cemlku 

1. Predmetom la)to Ziriuvy j6 

a) zavazok Pocnl<u (l) znadot' útastnlkovl potrebny pri stup k mobilnej -.....cila) komunok.en.j lieti Poclniku prea.rfUCeJ ne základe tac:l1nológoe Flui>-OFDM. alebo k ""'81!lel """'*'"! telelónno! soeb P- a 
to ku dl\u útlnnosb laJ1IO ZinJwy (o) spnatupno( SÚVISiace Slulby poslcylované Podnikom, (on) opriltupno( úwtnokovo prislup do soete intemetalebolných vere,nýclt alebo never~~ných datovyc/lsoed bez-ovym 
op6aobom proatrednlc:tvom l<c>nco'4ho za"lederOa alebo prostrednc:tvom SIM karty ipeallltovw>oj v tal>o.lke e 2 tejto Ziriuvy. a (rv) poskytova( úwtnll<ovt program Sluheb zvole"Y Účastníkom • uvedený v 
tabull<e ~ 1 tejtO Zmluvy 

b ) akllvecoa a poskyoovanoe Pf0Qr1t11U Slu!by uvedeného v ~ ~ 1 tejto Zmluvy vo VZCahu ku koncovému unad.,..u F~OM illebo SIM ker1*n ipeafikovenym v tlb<lke e. !tejto Zmluvy 

c) zavazok útastnlke riadne a včas phruf cenu za znadenlo e poskytovanie Slutieb ipeafikovených v tejto Zmluvo alebo nelkO< dohodnutých madzJ Podnikom a ú tastnlkom na zakJade tejto Zmluvy a dodrtoavar 
svoje pov~nnosti v súlade s touto Zmluvou, vrátane l"J sutasd. ktoré tvom1 Vteobecné podmienky 1ft poskytovani• vorelných slutJeb P<Ostradnlctvom mobllnot slett Podniku (ďalej len .Vteobt<:nt podmrenky") 
a Cennlk. vrátane Fair u .. r Policy. 

d ) S1utba Moglo lnt.met Security (dillej len .Siutba MIS") je doplnkov. slutba k slufbt T -MobM mObdny ll'ltemel a I'OZUITII8 oa ňou~ prislldne) saMrOYfll ljii!Ude (daleJ len .Softv'r") od spolotnosb 
ESET spel. s.r.o (dalej len .spolotnost' ESEr') urtenoj k solvérovej ochrane potítata pr..t hrozl>8mi Internetu E-m_.,.. acnsa ÚtasWkl slutí 1ft Učaly z:aslaru ozMmenoa Podniku o aktlv6ai Slulby Ml S 1 

llk1lv8čnOj tonky ponbneJ k Ntal6ai Softriru do pob..ea na.- toho 11 úeaslnlk bude m6cf sbahnul' a rilllovar Softvér do poči..ea Účastrok (~ vyltl•sut•. to oa zoznámil s - poskytovwva 
doptnkovtj 11utby M8g1o 1n1emet Sec:un1y spolotnoS1 Slovak T-om. a.a, (d illeJ ll len .Poclmltnky Slutby MIS"), a Cemíkom k Slufbt Ml S ktcri tvom1 ""_ternu sutaoť zmluvy o poskylovenl doplnkovo! 
Slulby MIS dojtdneneJ touto Zmluvou a ktor6,. zaviz~ doátlavar, ate ,. zavaz.,.e dodrtlav8( rovnalto Ucenent podmoenky k SoftvW spolotnoSII ESET, ktorych ekC8PI*:>ou v proceH '"''*- Sottvéru 
c1et<1e k uzev,.uu llcentneJ zmluvy so spoloenosfou ESET, (•) tVOjim podpisom potvrdzuje prevzatie POdmienok Slutby MJS (m) v pnpado te neposkytol Podroku aVOju •maolo.U adresu SVOJim podptsom 
vyjadt\4e .Uhlaa so znadenim ..."allovej adresy pre útely zalilnla ozMmenla Podniku o ektJvlidt Slulby MIS 1 aktlvetnej ltnl<y potrebnej k onitaládi Sollv6N do poe~..ea (tv) bene na vadomre, to polual je 

slu!ba Maglo Internet Secunl)' akuvovw .......Ue požiadať POCI1>k o zmenu v osobe útastnlka alebo zmenu wetovoeoeho obdobll 

2. MIESTO POSKYTOVANIA SUJ1BY A CENA: MteS1om posltytov.,.a Slutby JO U.emre Slovensl<ej republiky podla ipeafi~ obsllhnUiej vo Vteobecnych podmienkach a na m~ pokrytia sognálom 
po4rtllného 1ft pot1cytnu11e Sluiby, lruri au prtatupn6 ne www -om.slt. pripadne na Inej ontemetovot •nnke POdnoku, ktorá JU v budua>osti nahradi 1 na Prada,ný<:h moesta<:h Podr<ku Cena za poskytovan6 
Slutby )'l dqadnena vo výtl<e urtenet v Cenniku altiUilne platnom ku do'lu poskytovania Sluheb. pripadne v ekiUMnom zneni Vleobecnych podrrutnok. ak roe )'1_,.,.. v 111110 Zmluve tna1<. 
T.to Zmluva Je pla!M • úäma dl\om Jet podpo..,.. zmluvnymo stranamo. Zmluva ,. uzatvn ne dobu neurtotu Tuto Zmluvu je motne mont' noel<1orým zo lj)6SObOV dojednany<:h v leJIO Zmluve Cemoku 
alebo Vieobecných podrNenkach. 

:1. Zmluvnt auany oa dohodli, te ku do'lu utonnosb tejto Zmluvy oa v celom rozsahu rutl piotnoar a uQnnosť pr~úctj Zrrtlwy o poskytovani ~ slutba T·Mobllo mobtlnY Internet. ktorllj predmetom bolo 
poskytovsnlt slutl>y T-Mobole mobilný tntemet vo VZCanu ku koncov6mu zanadenou cleflnov1ntmu v tabull<e ~ 1 !otto zmluvy. 

4. VYHLÁSENIE ÚČASTNIKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Vyhla114em, te som oa ZozrWnllla s obsahom tlljiO Zmluvy, alte ll so Vieobe<:nymr podmtenkamí e Cennlkom, kUri sa eko sučasr la)to Zmluvy 
ZIIVizU)Sm clodrtlavar. SVOjim podpitom potvrdzujem (o) prevzati• VleobecnYch podmoenok 1 Cennike 1 vyU.1 lpeaftkovan6ho Koncoriho zariadenta,(il) d vazne sl objadnavam v llljto Zmluvo ipeafikovan6 
Slulby 1 Program slutby, (rol) žt,. zevaz<4em !ladne a vta.s piM' vtetky povonnosti vyplyv.,...,_ z tt!jlo Zmluvy, dodllkov k zmluve, Vleobecných podmoenok a Cemíke llajml nadne a vtas plabr cenu za 
..-,.., 1 poskylov .... Slutby. vyNa$Uj8111, ie som bol oboznAmeny Podnikom. to aktuólne tnformáao o platných cenách z.a Slutby 1• motne zisl<ef v aktuálnom Ctnn1ku dostupnOm ne www telel<om ok 
alebo"'"" 011emetovej srinke P-u. lruri JU v buc!Ucnoltl neiYadl 1 na Predajných "...tK!> Podnlw 

5. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Poc1no1< bude pouttvar udaft o Účaslnlkovo za podmoenok uvedenych vo Vleobecných podmoenkech l v prisluinyctl prŕmych predpisoch~ Rozsah. utal a podmoenky 
spt8Q)v ... údajov o úeastrll<ovl au bkUoe !peafil<ovan6 vo Vleobealych podmtenkach (east Zlvomatdov.".. a pouttvanoelnfcr!nlidl o ú tastrokodl). V pripadoc:h, kdo m6te Účastnll< zarno<Utr Iby sa Jeho 
údaje poutivali ne"'"'" tleely, útastnlk m6te kedyi<OI\Iek ~ku ozn*not', te ., neiolj tek"o poutovane jeho udajov. Al< te podi'Nenkou oprecúvanla údljov Úta.stnoke udelenie s.:Hasu melta Utastnik takýto 
sUhlas kadykol\lek odvola(, v pri paclo ta ho udeli. Účastník mllt• Podniku kadykol\lek pot)adar o lnfo<mieiu eko sa jeho údaje poutlvljli. \/lee rnformictl o poutlvanl ud'ljov motno Njsf na www.t-om.sk 
alebo tnttrnttovej stránke Podniku, ktcri JU v budUcnosb nahradi 

Slovak Telekom- C2012 Towe< 
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. . . . . . ~ . . 
&. VYHLÁSENIE ZÁSTUPCU ÚČAS'INIKA (ak je útutnfk uatllpený): llyl1lasu,em te som opr*vneny koruot v,.,..,. a na utel Účastruka na zaldade Pfsomneho sphlmocnena s <ndne overenym podPfsom 

Účastnlk.l llebo na zMclade zákoruo alebo na zMclade rozhodnutia ~~ orvn 

V Zlatých MoravCiach, dfla 25~8 2012 

~ _. /í'é 
1"1 .., Slovak Te . 8.1. 

. v zastúpeni 
Jarta ~~~!lova,. obchodný reprezenlar}t 

Slovak Telekom dOvemé 

11111~~111~~111111111 111~111 111 ~~11111 
104868148Z125 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Peter Ing Lednár CSc. 

C2012Tower 



Dodatok 
k Zmluve o poskytovani vereJných služteb , 
uzavretý podla zél<ona č. 35112011 Z.Z. o elektronických komunikád6ch v zneni neskorilch predpisov 
l č. 911874953, SIM karta t. 894210248000431n52 
(eta loj Ion "Dodatok") 

PODNIK 
Obdlodn6 meno SJovak Telakom, a.s. 
Std6o/edreu KJiradl.eova 10, 125 U Sratl51avl 

• • • 

z.tpt .. ny Obchodny register Okresntno lúdu BraUslava , oddMII h , vJo ka CllkJ 101118 
'ICO )5713"' O te 202027UU IC pre DPH 

Z.astú:peny JaN Pet.dtkova. obchodny repreuntlnt KOCI P<ecf ljOJ Ot.zM.BYRON.PAUUKOVA.JANA 
(aiiiOj Ion -.-oaniiC") a 

ÚČASTNfK ·PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Otx:hodn6 meno 1 nazov Mesto DAtlt Monvca 
Sk21o l rmuto podrukan.a 1. m• 2, Kl 01 zuu Moravce 
RegistOf, tislo dplsu podnilultera 

IICO 00)01171 OIC IC P<• DPH 
Zastol-ý Peter Ino. Udnlr, csc. 

(ctalej ten 'VCOstn k") 

TABUĽKAČ 1 
Progtam lluhal>_ DATA SIM Ml NEOBI 
Typ MTIIJjtow UNdtnto ZTE MF! tO V'/I'OI>n6 elsto (IMEIIEUQ 
M....-Mina kupna cena Zl MT/Oitove Zan8denHt t,OOf Tol tislo (eXlSiuJUeel GSM) StM katty pre Zd.S..n.e 

Oobo >iaUnoStl 24mMiaC.OY MWitfMiny pn>Qtam Slutieb 
ZtnkMI•pokuta ZU,IU 

• • • • • 
ST -C 2 str. 

SK202027Ut) 
l KOOUI"va COOJO 

o 

11340)01 112711 

-
DATA SIM M1 NEOBI (2GB) 

Podrok a Učastnlk uz.atv&nljú tento Dodatok. kt()(ým sa Zmluva o poskytovanlvere,ných slubeb uzatvatená vo vzťahu k d~ttoveJ SIM karta/Koncového zanadenta s elslom uvedenlm v z.éhlevl tonlo Dodat!<u 
meni a uptll"'4e v rozsM>u a sp6sobom uvedeným v tomto Dodatku (daleJ len .2mluva') Ootatne ustanovenoa Zmluvy klofe nte sú týmto Dodatkom dolknulé zostjvatú v ptatnosu bez zmeny 

1. Preanetom tolllo Dodatku Je 

a) z6vazok Podnku znadrt ÚčastnikOV! pr1stup do Siete Internet alebo tných vere,njch alebo nevet8)n'fch datových s~ bezdrólovym spOsobom prostrednlctvom koncového zanade111a alebo 
prosndnlctvom SIM karty $peellikoveneJ v tabulke č. t tohto Dodat!<u a poskytoval UčastnlkOVt program Slutby zvolený Učastnlkom a uvedený v tabufl<e e. 1 tohto Dodat!<u 

b) závazok Účastnlka nadne a včas plaur Podntku oenu za znadente a poskytovan,. Slubeb !peetlikovaných v tomto Dodat!<u a dodrtlavat SVOfe povtnnosb v stllade so Zmluvou. týmto Dodat!<om 
Vleobecnýml podmlenkamt pre poskytovan"' vereJných sl.aieb prostrednlctvom mobilneJ Siete Podniku (daleJ Ion • Vleobecné podmtonky-) a Cennlkom pre poskytovante sluileb Podntku (dalej len 
"Cennlk'"), vrätane Fatr User Policy a zevazok Účastnlka zaplattf Podnku adrnlntstratlvny poplatok v súlade s Camlkom za vykonante admlnlsttatlvnych alebo teehnckych zmien v systémoch Podntku 
v súvtslosu s uzavreUm tohto Dodatku, pnčom poplatok bude Účastnlkovl vyúčlovaný v prveJ fllktint za Slutby vystavonej Podnikom a~ Účastnlkovt po podp<se tohto Dodat!<u. llk sa Účastnlk 
s Podrokom nedohodne tnak, Účastnlk nte 1• povtnný zaplatJf Podniku AdmtrntraUvny poplatok. ak sa uzatvára Dodatok (t) súčasne s ak!JvOctou noveJ služby T -Mobtle mobtlný tnternet. kedy sa účtUje 
prislu!ný aktivačný poplatok. 

c) ak!JvOcta a poskytovan<> programu Slu!by uvedeného v tabull<e č. 1 tohto Dodatku vo vztahu ku koncovému zanadentu Fiash-OFDM aleDo SIM kartam &pecdikovaným v tabufl<e e 1 tohto Dodati<U 

d) závazok Podntku zabezpeQť Účastnlkovt predaJ koncového zanadenta uvedeMho v tabull<e e 1 (dalej len ·Koncov6 zanadene") tohto Dodat!<u a 10 za Zfavnenú maxtm8Jnu kúpnu cenu uvedenU 
v tabull<e e. 1 tohto Dodat!<u, 

a) závazok Podntku poskytoval Účastnlkovt, kt()(ý st v súvtSiosU s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokraeuje vo vyutlvanl ntektorého z programov Slubeb T -Mobile mob<lný tnlemet aleDo kt()(ý v 
súvtslosu s týmto Dodatkom pobadal o zmenu p6vodného programu Slutleb na ntekt()(ý z programov Slubeb T -Mobtle mobilný tnlemet s prevzatim závtllku vtazanosu aspofl na 24 meSiacov a kl()(ý má 
ut pn aktlvktl rwel<torého z programov Slubeb T -Mobile mobilný tntemet a počas doby vtazanosa dohodnut8f v tomto Dodat!<u zárovefllkllvovaný ili ruekt()(ý z hlasových mesačných programov Slu:!Jeb 
PO<fa seba Relax. VIac íTan!!, Pautil pre nepočuJúd<:h Progr11m 40. Fwma Finna Extra Banls FleXI alebo Podnlkatel'. HlO% ztavu z mesačného poplat!<u (dalej len ako .,zvýhodnený mesatný 
poplatok s DUO zJ'avou") za program Slutteb T -Mobtle mobtlny mternet llkllvovaný na základe tohto Dod1t!<u 1 to počas obdobta odo dt'la účtmosb tohto Dodatku až do uplynulla zúčtovaceno 
obdobte prebtahajúceho v momente uplynutia 5 mesiacov odo dt'la účtnnostJ tohto Ooda1ku (dalej len ako .ZvýhoOOené obdobte") Od prv6ho dt'la nasledt.tjúcello po uplynutí Zvýhodneného obdobta až 
do Uj)lynua1 doby vtazanosu dohodnu18) v tomto Dodati<U sa Podnik zavAzUJe poskytoval ÚčaslnlkOVt program Slutleb T -Mobile mobtlný tntemet aktivovaný na základe tohto Dodatku za zvýhoOOený 
mesačný pauUiny poplatok priolutny pre aktivovaný program Slutteb (•) Mobtlný tnteme12 000 vo vytke 11,99 (s DPH. [•) Mobtlný tntemetS 000 vo vy&ke 14,t9 ( s DPH. (Ml) Mobtlný tnlernet 10 000 
vo výtke 19,19 (s DPH. (tv) Neobmedzený mobilný tnteme11 vo vy!ke 12,99 ( s DPH. (v) Neobmadzoný mobtlný Internet 2 vo vy&ke 17,9t (s DPH a (vt) Neobmedzený mobilný Internet 3 vo výtke 
23,99 e s DPH (dalej Jen .Zvýhodnený mesatný poplatok"). Z6rove~ sa Podr>k zavazu1e poskytnút' účastnlkovt 100% Zl avu z aklivaeného poplat!<u za Slutbu T -Mobile mobilný tnlemet V pr1pade, ak 
ÚčaStnlk počas doby V18Z8nosa dohodnutej v tomto Dodat!<u po2lada o prerulanle poskytovania alebo o deaktlvktu ak!Jvovaného hlasov6ho mesačného programu Slubeb Podra &eba, Relax, Vtac. 
tT ani!. Pautal pre ~úcxh. Program 40. Ftrma. Firma Extra. Baru FleXI alebo Podnketel' alebo o Jeho zmenu na tný hlasový program. závazok Podrv ku poskytoval progr11m Slu;!teb T -Mobtle 
mobdny tnternet ltklivovaný na záldaOe tohto Dodaúcu počas Zvýhodneného obdobta za Zvyhodnený mesačný poplatok s DUO Zfavou a nésledne za Zvýhodnený mesačný poplatok až do uplynutJa 
doby vtazarl0$11 dohodt>.lt8J v tomto Ooda1ku z:ankne a bude nahradený závtllkom Podnd<u poskytoval útastnlkovt 1 OO% Zl avu z mesatneho poplatku za PfOi18m Slubeb T -Mobtle mobtlný tntemet 
aktivovaný na základe 1oh10 Dodatku a 10 počas obdobta odo dt'la Učtmosb tohto Dodal!< u až do uplynuaa zúčtovaaeho obdobta prebt&hllfúceho v momente uplynulla 3 mes.acov odo clfla Učtnnosb tohto 
Dodat!<u. následne 33% zl' avu z mesačného poplat!<u za program Slubeb T -Mobile mobtlny Vlt.emat aktivovaný na základe tohto Dodatku. a to až do uplynutia zúčtovaaeho obdobta prebtehaJUc.eho 
v momente uplynulla 4 mes.acov odo dt'la účtnnosu tohto Dodat!<u a nésledne program Slutleb T -Mobile mobtlný Internet aktrVovaný na základe tohto Dodatku za Zllýhodnený mesačný poplatok 
až do uplynuba doby vtazanosb dohodnUI8J v tomto Dodatku :Z.vazok Podniku poakytovať program Slutteb T -Mobtle mobdný tntemet aktrvOvaný na zaklade tohto Dodatku počas Zvyhodneného 
obdobia za Zvyhodnoný mesatný poplatok s DUO Zfavou opAtovne nevzntkne v pripade. ak Účastnlk potlada o opatovnú aktlvtlctu ntektorého z programov POdra seba. Relax. Vtec, ITantr, PauMI 
pre ~úd<:h Program 40, Ftnna Flrma Extra. Banls FleXI alebo Podnlkatel' Účastnlk bane na vedomie a súhlasi s tým te n6rok na poskytovanie progremu Slu:!Jeb za Zvýhodnený mesačný 
poplatok s DUO Zfavou a Zvýhodnený mesačný poplatok dennlllvne zantká a neobnovl sa v pr1pade, ak Účastnlk počas doby vtazanosb pobada (t) o daaktlvktu programu Slu:!Jeb akbvovaMilo na 
základe tohto Dodatku alebo <•l o V'*"' ktoréhoko!Vek programu Slutteb Mobtlny rnternet 2 000. Mobtlný tnternet 5 000. Mobtlný tnterne110 000 na ktorýl<o!Vek program Slutteb Neobmedzený 
mobtlný Internet 1. Neobmedzený mob<lný tnlemet 2 aleDo Neobmedzený mobtlny tntemet 3 a naopak. alebo (to) o zmenu programu Slubeb ak!Jvovaného na z8I<Jade tohto Dodat!<u na program Slu:!Jeb 
Mobtlný tntemet 500 alebo Mobtlny Internet 20 000. alebo (rv) o zmenu programu Slubeb llkllvovaného na základe tohto Dodat!<u na rá!! ako rrwnm61ny program Slubeb uvedený v tabllke e. 4 tohto 
Dodatku. V pr1pade zéntku néroku na poskytnutJe Slu:!Jeb Zl Zv)'hodnený mesačný poplatok s DUO ztavou a Zvyhodnoný mesačný poplatok. Nl)neskOr v!ak po Uj)lynutl doby poskytovantl Slu:!Jeb 
za zvýhodnený rnesaený pautalny poplatok podl'a tohto plsmena tonto bodu Dodat!<u bude Podntk poskytovať UčastnlkOVt program Slubeb aktivovaný týmto Dodat!<om alebo Učastnlkom zvoloný 
tný program Slutleb za mesačný poplatok podla Cennlka platného v čase poskytovanta prislu!ného programu Slubeb av!ak bez mo1nosb vyubf Zfavu za vy.aivarwe dvoch Slutleb. Účastnlk bane 
na vedomie a suhlasl s tým, te poskytovante Slubeb za Zvýhodnený mesačný poplatok s DUO Zfavou a Zvyhodnený mesačný poplatok nie JS možné počas Ich poskytov811!a kombinovať a sUčasne 
vyutlveť s akoukor\lek tnou Zfavou alebo akctovou ponukou Pod,. ku ak z výslovných pokynov Podntku nevyplýva ntečo tné. 

2. Účastnlk sa z8VIZUJ8, te po dobu uvedenú v tai><Ae e. 11ohlo Dodatku (daleJ len . dobo viOZJtnostl") nepoilada o deaktJvtlctu r11sp ZNlene Slutby a te sa nedopusU takého konarna a ant neumotnl 
také konane. na základe ktcriho by Podroku vzr.I<IO právo deaktJvovar Slutbu alebo zruitf Slutbu odst~m od Zmluvy aleDo pr6vo vypovedal Zmluvu z d6vodov poru!ern powtnosb zo strany 
Účastnlka za badosr o deaktiVktu. resp. ~ Slutby sa pntom považuie N1Jm8 výpoveď Zmluvy zo strany Účastníka 1>ados! o deakuvéctu Slutby v pr1pade slnlty aleDo krádete koncového 
zanadana ako "l odsWper.e Účastnlka od ZJnluvy z tMilo d6vodu. ako J8 pon.tHnte povtnnostl na strane Podroku Účastnlk sa dai8J zavôlzuJe te po dobu vtazanosb uvedenú v tabulke e. 1 tohto 
Dodatku nepotJada o zmenu progr11mu Služby uvedonet>o v tabull<e č. 1 tohto Dodati<U na program Slutby s nttilm mesačným poplat!<om. ako má mtrwrnMrty program slubeb uvedeny v tabulke e. 1 
tohto Dodaúcu, a zarove~ nepo;bada o zmeru programu Slubeb NeobmedZený mob<lny tnternet 1 alebo NeobmedZený mobilný Internet 2 alebo NeobmedZený mob<lný tntemet 3 na program 5ru:!Jeb 
Mobtlný tntemet 500 alebo Mobtlný tntemet 2 000 alebo Mobtlný internet 5 000 alebo Mobtlny Internet 10 000 aleDo Mobtlný tntemet 20 000 a naopak 

3. V pr1pade poru&enia zévtllku Učastnlka uvedeného v bode 1 alebo 2 tohto dodalku a néslednej deekttvtlcte Slutby Je Účaslnlk povtnný uhradn PO<Intku zmluvnú pokutu vo ~&ke uveden&f v tebul1<e 
č. 1 tonto Dodatku v pripade iladoaU Účastnlka o deaktlvktu Slutby alebo ukončenie Zmluvy alebo tohto Dodaúcu v zmysle bodu 2 tohto Dodat!<u je zmluvné pokuta splatné okamthom doručenta 
t>adosa Účastnlke Podniku Týmto OO,adnaním Ole je doúcnu16 pr6vo Účastnlka pobadať Podruk o dočasné pr~onoe poskytovartla Slutby z d6vodov na strane Účastnlka. preruienlm poskytovanta 
Slutby a prog111tro Slutby rwe,. do1l<nut4 povtnnosť Účastnlke plattr Pod,.ku mesačný pauUiny poplatok za pr1slutný progrem Slutby uvedený v Cennlku Z~tenim akejkorvek zmluvne) pokuty 
poď a tohto Dodatku nezaroka pnlvo POdniku na náhradu &kedy v plnom rozsMIU, ktcri mu vmlda pon.tienlm povtrtn0$b. na klon) )ll vtazan• dané zmi!JVM pokuta Učastnlk J8 zárove/l povtnný uiYadlt 
Podnku nähradu &kedy presahuJúcu SimU zmluvnej pokuty 

4. Zmluvné strany sa zárovet't dohodU. te ku dt\u uzavreua tohto Dodat!<u sa v plnom rozsahu rutí platnosr a úetnnosr doter11z platného dodati<U k Zmluve uzavretého madzJ suanamt resp. zantká právo 
Účastnlka na ak6kor\lek doteraz poskytované výhody na základe Zmluvy SPOJ8né s prevzatlm sk<rlteho závazku vtazanostl vo vzťahu k SIM karte alebo koncov6mu zanadonlu !peafikovanému v 
tabull<e e. 1 tohto Dodat!<u 

5. Tento Dodatok je platný a úetmý dt'lom Jeho podplsart1a zmluvným. suanam.. Tento Dodatok sa uz.atvara na dobu urbtú, a 10 na dobu vtazanosb uvedenú v bode 2 tohto Dodat!<u Po uplynut! doby 
vtazanosa poď a predehédz8jUce) vety tohto bodu Dodat!<u budú Účastnll<OVt Slutby v nlma dohodnutého programu Slutleb alebo programu Slutieb zm-"'ho v sUiade s dcjednanlm uvedeným v 
bode 1 plsm a) tohto Dodatku poskytované na základe Zmluvy na dobu netXčttú a to za itandardných podmtonok podla Cennlka platného v časa poskytovanta pr1siU!ného progratro Slubeb 

6. V pr1pade ak 1e predmetom tohto Dodaúcu závazok Podntku zabezpačrt pred8j Zfavneného tovaru (napr koncov6ho zanadena PC/Notebooku) bltt&.e !peafikovaného v tomto Dodatku za ztavnenú 
oonu a Účaslnlk ponuku Podrwku na základe tohto Dodatku s prevzatlm závtllku V11Z8110Sb vyUŽil (dal8f len .KUpna/e zmluva/Y'). sú ZnVuv1 v zneni tohto Dodatku a Kúpna/a zmluvaJy podra usiM!Oventa 
§ 52a Občtanskeho zákomlka v platnom znení závtslýmt zmluvami a zántk JedneJ Kúpnej zmluvy tnak ako splnonlm ateDo spOsobom nahnl<lzaJúctm splne111e sp6sobuJe zántk tohto Dodatku a Zmluvy 
ako &J ostatných závtslých kúpnych zmlúv, a to s obdobným. prévnymt úetnkamt UčastnlkJ8 v takom pr1pade povtnný Podniku resp. obchodnému .zéstupcovt Podntku. u ktorého tovar zakuptl pod' a tch 
pokynov vrlitiť v!et!<o, čo na základe zaniknutých závtslých Kúpnych zmlúv zl skal, ak nebude dojednané madzt stranamt Inak. V pripade, ak mé Učastnlk po zantku Zmluvy v d6sladku z$ntku zé111sle1 
KUpnej zmluvy záuJ&m pokračovať vo vyutlvanl Slutteb, musi uzavrieť s Podntkom novú Zmluvu 

Slovak Telekom d6vem6 

11111~111111~111 
02012TOW81' 

1048681480126 



. . . . . . ~ . . 
7. ZrnkM1é suany sa dohodli. Ze v pr1~ zmeny $8dzby dane z podanej hodno!y je Pod.-.k Ofrivnený ktorúk()(Vel( z konečných a1111 Slutleb Podniku upnMr tak. 1e k zéldadu dane (C<Hlll DeZ DPH) 

uplatni sadZbu d-z podaneJ hodnoty akluälnu v čase vznoku daflove! pcMIVIOSb Podniku 

a. Terno Dodatok l\1011 neoddebtel'nú súeasr Zmluvy ustanoveroa Zmluvy ne<loU<nutt týmto Dodatkom zost8vaju v platnosll. 

SloYal(!< , a, s. 

v zast(}penl 
Jana Paulikova, obchodný reprezentant 3 

V Zlatých Moravcoach. dňa 25. apríla 2012 

~~111111 
1048681480126 

~'~ 
Mesto Zlat• Moravce 

v zastúpeni 
Peter Ing Lednär, CSc. 

C2012Tower 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 
Vážený pán/pani Peter Ing. Lednár, CSc., 

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre T-Mobile mobilný internet. Aby pre Vás používanie tejto služby bolo čo 
najpríjemnejšie, prinášame Vám prehrad tých najdôležitejších informácií. 

Inštalácia T -Mobile mobilného internetu 
Základné informácie o pripojení dátového zariadenia k Vášmu počítaču , o jeho inštalácii a bežnom používaní 
nájdete v balení Vášho dátového zariadenia. V prípade akýchkorvek otázok či komplikácií s pripojením na 
internet sme Vám 
• zo siete T-Mobile k dispozícii na linke Služby zákazníkom12345, 
• z iných sietí ako T-Mobile volajte na linku Služby zákazníkom 0903 903 903 
V prípade, ak máte možnosť pripojiť sa k internetu, si interaktfvnu ukážku nastavení modemov a dátových 
kariet môžete pozrieť aj na stránke www.t-mobile.sk/tmcc- stačí, keď kliknete na "Interaktívne nastavenie". 

Pokrytie signálom T-Mobilu 
Dostupnosť signálu jednotlivých technológii T-Mobilu si môžete overiť na stránke www.t-mobile.sk/pokrytie 

Zvýšenie bezpečnosti Vášho počítača: Magio internet Security 
• Pri aktivácii nového alebo predlžení existujúceho mesačného programu služieb T-Mobile mobilný internet 

s prevzatím viazanosti aspoň 24 mesiacov je zároveň každému zákazníkovi aktivované doplnková služba 
počítačovej bezpečnosti Magio internet Security, ktorá sporahlivo ochráni Vás počítač pred vírusmi, 
trójskymi koňmi, spyware a inými hrozbami z internetu. 

• Služba je od jej aktivácie až do uplynutia tretieho celého zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po jej aktivácii 
poskytovaná bezplatne, následne je spoplatňovaná štandardným mesačným poplatkom 2,51 € s DPH. 

• Doplnkovú službu Magic internet Security je možné kedykofvek bezplatne deaktivovať na predajných 
miestach Spoločnosti alebo prostredníctvom infolinky 12345. Viac informácií o tejto službe nájdete v 
platnom cenníku. 

Skúšobná lehota T-Mobile mobilného internetu v sieti Flash-OFDM 
Pri aktivácii služby T-Mobile mobilný internet využívanej v sieti Flash-OFDM (s výnimkou zariadenia Leadtek 
Multiband modem) trvá skúšobná lehota 7 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pripojeni. 
• Počas tejto doby máte bez ohradu na program mobilného internetu k dispozícii 1OOMB varného objemu dát. 
• Ak po skúšobnej dobe budete pokračovať s využívaním služby T-Mobile mobilný internet, varný objem dát 

100 MB sa Vás netýka a k dispozícii máte vorný objem dát podra Vášho programu T-Mobile mobilného 
internetu. 

• Ak sa v skúšobnej lehote rozhodnete odstúpiť od zmluvy o pripojení, bude Vám objem dát prenesený nad 
tento vorný objem dát spoplatnený v zmysle platného cenníka. 

Kontrola spotreby prenesených dát 
• Stav prenesených dát si môžete skontrolovať na www.t-mobile.sk v časti Môj T-Mobile l Spotreba. 
• Viac informácii o možnostiach kontroly spotreby nájdete na stránke www.t-mobile.sk/spotreba/info 

Elektronická faktúra rýchlo a pohodlne do Vašej e-mailovej schránky 
• Elektronická faktúra plnohodnotne nahrádza papierovú faktúru a je platným daňovým dokladom. 
• Je chránená Vami zvoleným heslom, SMS notifikácia Vás upozorni, že elektronická faktúra bola odoslaná 

na Vami zadanú e-mailovú adresu, môžete si ju v rôznych formátoch stiahnuť priamo do účtovného systému. 
• Dlhodobá archivácia na www.t-mobile.sk 
Viac informácii o službe Elektronická faktúra nájdete na www.t-mobile.sk/faktura 

Pre viac informácií kedykoľvek zavolajte na linku Služby zákazníkom 12345. 
Želáme Vám vera spokojných chvíľ pri využívaní služby T-Mobile mobilný internet. 



Súhlas so spracúvaním údajov Účastníka na marketingové účely 
Žiadosť o začlenenie/vyčlenenie do/z databázy 
l č. 911874953, SIM karta č. 8942102480004317752 

PODNIK 
Obchodné meno Slovak T ... kom, a.s. 
Sl dio l adresa KaracWeova 10, 82.5 13 Bratislava 
Zaplsany Obchodný reglller Okrelntho aiidu Bratislava , oddiel sa, vlotl<a t islo 201118 
l CO 35713~· lDI_c_ 2020273813 
'~ Jana Paullkova, obchodný reprezentllnt KOd predajcu 
(0'818j len '"POCltlil(") • 

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
' orx:noa1e meno l n.t:zov Mesto Zlat6 Moravce 
Sldlo l 11111!110 podnll<ania 1. IN a 2, 153 01 Zlate Moravce 
Regoster, CISIO zápisu 
podnlkatera 
l CC 0030867& OIC 
Zastúpený Peter Ing. Lednát, CSc. 
Dätum narodenia ") !O lena Cl Mu1 l 

(cfala, len -utaslnlkJ 

UDELENIE SÚHLASU: 

• • • • • . Ť . . 
ST -C 1 str. 

l~;pre DPH SK2020273893 
01.zM.BYRON.PAUUK VA.JANA 

11,; pre uPH o 

Ja. Utastnlk, týmto aOhlulm, aby spoločnosť Slovak Telel<om. a.a., Karadžičova 10, 825 13 BraUslava (cfalej len .spoločnosť Slovak Telekom') 
(i) ~ ÁNO n NIE poutlvala moje Udaje na mar1<elingové Učely (napr. na vypracovanoe mar1<etingových ponúk spoločnosti Sloval< Telekom alebo Iných o50b). Tento súhlas sa vzťahuje na Udaje 

zlskané zo vsetkých zmluvných vzt'ahov medzi mnou a spoloči]Osťou Sloval< Telekom v zmysle rleobecných podmienok vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prlslu!nU/6 lllu1buly (tlllnok 
.Spraoúva/118 na mar1<ebngov6 Učely') tzn. aj na údaje. ktoré o Učaslnlkovi apolotnosr Slovak Telekom ziska zo zmlúv, ktoré budú uzavreté ai v budúcnosU, ako 8l zo zmlúv uzavretých v m'"ulostl 
a zahti\e ldentlfiketné. kontakln6. prevédzkové a 1t1é údaje ktoré spoločnosť Slovak Telel<om ziska v SÚYislosb s poskytovanim slu1Jeb (napr. doba wanoa zmlúv druh p<OQramU slutlab ekbvované 
slutby. objem prevádzky, mnou IIOien6 telef6Me čl sla). s výrwnkou mOjho rodného čl sla čl sla tdenutíkačného dokladu alebo ln6ho dokladU totomosb &tátnej pt1sluWstl a výlke motoch neoJvadaných 
zllvazkov. Tento sínlas sa VZťahuJe aj na údaj o dátume mOjho narodenia a na údaj o motom potllavl (rnu1/tena) ...-n6 vy&ile v tab<lke Slovak T-.m mote na zéklade poskytnutého dátl.mU 
narodenie spracúvaf na mer1<eb~ úealy aj úd8f o motom veku. Zlwovetl súhlaslm. aby ma spolotnosr Slovak Telekom kontaktovllla pre Učely poemeno mer1<ebngu produktov a slutleb spolotnosb 
Slovak Telekom a iných osób najma prosttednlc:tvom volania. euiOmattd<ých volaclch syst6mov, zasielania elektronickej ~. vrétane SMS a MMS. Súhlas pod' a tohto bodu trvá do uplynuUa 1 roka 
po zänlku v!etlcých zmluvných vzťahov me<lzo mnou a spoločnosrou Slovak Telel<om 

r•> o ÁNO ~ NIE poskytla údaje o mne v rozsahu uvedenom v bode (o) apolotnosti Zoznam. s.r.o .. Zoznam Mobile. s.r.o., PosAm, spol. s r.o., a cfal&im dcérskym spoločnostiam spoločnosb Slovak 
Telekom. Tieto osoby môžu pou1Jvar poskytnuté údaje na mer1<etingové účely uvedené v bode (l) (tzn aJ na vypracovanie mar1<etlngových ponúk a kontaktovanoe volanlm alebo elektronickou po$tou). 
a to po dobu 1 roka po !Dm, eo rn budú poskytnuté. Podmienky poskytnutia údajov sú uvedené 111 YO v&eobecných podmterbch vydaných spolotnosťou Slovak Telel<om pre prlstuSnU/6 slu!buly 
(tlanok Poskytovanie údajov) 

Spolotnosr Slovak Telal<om mote pou1Jvať moto údaje na mar1<0bngov6 Učely z.a podmienok uvedených YO vieobecných podmienkach vydaných apolotnostou Slovak Telekom pre pristu&nU/6 slutbu/y v 
prislu!ných friynych predpisoch a v súlade s motm súhlasmt, ak sú podmienkOU sprac:úvaRa. Benem na vedomie te poskytnube údaJov a súhlasov podla bodov (o) ..,lllebo (o) vy!S.e na och spracúvanie 
na mar1<ebngové účely JO dobrovolné. Tieto súhlasy motem kedykoiVek odvolať prejavom vóle dOtučeným apolotnosb Slovak Telekom. 
Beriem na vedomie te mO!em spoločnost Slovak T-om po!Jadet' o informáciu, ako sa mott údaje pou1Jvajú. Delallné vyrnedanía pr6v obsahuje §20 zákona o octvane osobných úd8j0v a sú blotšoe 
tpeatikoven6 aj vo vleobecných podmienkach vydaných spoločnosťou Slovak Telekom pre prislu!nú/6 slutbu/y(l:lénok Poučenie o pr6veeh dotknut"! osoby). 

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽÍVANIA ÚDAJOV: 

1) .tlaclam o vytlenenle z detabizy PN z.ulelanle reklamných lnform6ctl cez .. ): 
~SMS ~MMS ~e-ma~ 

./ Telemarl<ebng (volanta) ~ Llsty letáky zasoelen6 po4tou ~ Ponuky YO fakblre 

2) .tiadam"l: 
~aby ml spoločnost Slovak Telekom nezastelala reldrunné ponuky a tnformécle týk8júe6 se produktov a slutlab tretieh strän 

Vyhlasujem. te vyt!le uvedené súhlasy zodpovedajú mot"' slobodne! a vatnej vólo 

v Zlatých Mo<avetaeh, dňa~ 

' " ) 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpen/ 
Peter Ing Lednar. CSc. 

' ) na z8ldade poskytnutého údaju o dlltume narodanta mO!e byť sprliCÚYený 8J vek Účaslnlka 
1 oztoaeenlm pr1slu!n6ho poliek& Účastnlk yYJadruje t e Sl ne!até byť kontaktovaný daným kan6lom alebo s danýmo ponukami 
-·)doplni sa obchodné meno.'nllzov. meno a pner.~sl<o, funkCia podpis a peäatka podpoSUfúceho 

·1111111 
1048 681 4 8 01 96 

~ Obsahové SMS - Slutby mob<lnej zäbavy 

02012Tower 



Podmienky poskytovania doplnkovej služby Magio internet Security spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
(ďalej len .Podmienky") 

1. Slovak Telekom, a.s., so sldlom Karadžičova 10. 825 13 Bratislava, ICO 35 763 469, zaplsaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č . 2081/B (ďalej len .spoločnosť Slovak Telekom"). vydáva tieto podmienky 
pre poskytovanie doplnkovej služby Magic internet Security (ďaleJ len .Služba"). 

2. Tieto Podmienky obsahujú základné obchodné podmienky pre poskytovanie Služby. Podmienky ďalej vymedzujú základné 
práva a povinnosti spoločnosti Slovak Telekom a účastnikov ako uživateľov tejto služby. 

3. Služba je doplnkovou službou určenou pre zákaznlkov využívajúcich niektorý z mesačných programov služby T-Mobile 
mobilný internet (ďalej len .Fakturované Služby"), a rozumie sa "ou zabezpečenie softvérovej aplikácie predstavujúcej 
komplexný systém ochrany PC pred hrozbami Internetu. Služba sa skladá z nasledujúcich komponentov: Antivlrus. Firewall, 
Antispyware, Antispam, Anliphishing. Anlirootkit, ThreatSense®. Bllžšl opis služby a nástroje softvéroveJ ochrany sú uvedené 
na www.t-mobile.sk. 

4. Účastnlkovi mOže byt Služba poskytnutá iba na základe zmluvy o poskytovani doplnkoveJ služby uzatvorenej spOsobom 
stanoveným v týchto Podmienkach, ak nie je medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účaslnlkom dohodnuté inak (ďalej 
len .Zmluva"). Predmetom Zmluvy je závazok spoločnosti Slovak Telekom sprostredkovať Účastnlkovi prlležitosť uzavrieť 
licenčnú zmluvu na využlvanie softvérovej aplikácie Služby (ďalej len .Softvér") so spoločnosťou ESET, spol. s r.o .. so sldlom 
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, ICO 31 333 532, zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, 
vložka č . 3586/B (ďalej len .spoločnosť ESET") ktorá je autorom Softvéru a závazok Účastnlka uhrádzať spoločnosti Slovak 
Telekom cenu za využlvanie Služby. 

5. Služba mOže byt poskytnutá každému Účastnlkovi spoločnosti Slovak Telekom využlvajúcemu Fakturované Služby, a to vo 
vzťahu ku každej jednotlivej aktuálne platnej Zmluve o pripojeni , na základe ktorej Účastnlk využlva Fakturované Služby (ďalej 
len .Zmluva o pripojeni na Fakturované Služby"). V prípade, ak Účastnlk spoločnosti Slovak Telekom požiada o aktiváciu 
Služby ku Zmluve o pripojeni na Fakturované služby . ku ktorej už má aktivovanú Službu, takáto žiadosť Účastnlka nebude 
spoločnosťou Slovak Telekom akceptovaná. 

6. Podmienkou pre uzavretie Zmluvy a využlvanie Služby je akceptácia licenčných podmienok spoločnosti ESET k Softvéru 
Účastnlkom. Licenčnými podmienkami spoločnosti ESET k Softvéru a k sprievodnej dokumentácii sa rozumie dokument, ktorý 
je zobrazený v rámci inštalácie Softvéru (ďalej aj .Licenčné podmienky"). Účastnlk je oboznámený s týmito Podmienkami ako aj 
Licenčnými podmienkami pred podan im žiadosti o aktiváciu Služby. Pri podani žiadosti o aktiváciu Služby Účastnlk akceptuje 
tieto Podmienky a Licenčné podmienky a zárove" sa ich zavazuje dodržiavar. Žiadosť o aktiváciu a poskytovanie Služby 
podaná Účastnlkom je považovaná za návrh na uzatvorenie Zmluvy, pokiar nie je uvedené inak. Zmluva vznine akceptáCiou 
návrhu Účastnlka spoločnosťou Slovak Telekom najneskOr aktiváCiou Služby. 

7. Účastnlk berie na vedomie a súhlasi s tým, že podmienkou využlvania Služby je predchádzajúca riadna inštalácia Softvéru 
na počllač. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využlvania Služby je funkčná e-mailová služba zákaznlka. 
V prlpade, ak zákaznlk nevyužlva žiadnu e-mailovú službu a nedisponuje vlastnou e-mailovou adresou, bude mu ako 
súčasť aktivácie Služby e-mailová adresa bezplatne vytvorená. V prlpade akceptácie žiadosti Účastnlka o aktiváciu Služby 
zašle Spoločnosť Účastnfkov1 prlslušné aktivačné údaje k Softvéru na e-mailovú adresu zadanú Účaslnlkom pri ObJednanl 
Služby. Uvedenie aktivačných údajov mOže byt požadované v procese inštalácie resp. odinštalovania Softvéru do/z počllača , 

pričom Účastnlk berie na vedomie, že na základe uvedených aktivačných údaJOV k Softvéru bude možné vykonať len 
obmedzený (povolený) počet inštalácii a odinštalovania Softvéru na obmedzenom (povolenom) počte počítačov. Účastnlk 
berie na vedomie, že je povinný predchádzať zneužitiu aktivačných údajov a nie je oprávnený ich sprlstupniť tretej osobe. 
ST nezodpovedá za škody spOsobené zneužitlm aktivačných údajov alebo zaslanlm aktivačných údajov na Účastnlkom 
nesprávne zadanú e-mailovú adresu. Účastnlk berie na vedomie, že riadnu inštaláciu a fungovanie Softvéru mOže ohroz1ť 
iný bezpečnostný softvérový produkt inštalovaný na danom počltači. ST nezodpovedá za škody spOsobené inštaláciou alebo 
paralelným použlvanlm viacerých bezpečnostných softvérových produktov na jednom počllači. 

8. Na základe licenčnej zmluvy uzavretej medzi Účastnlkom a spoločnosťou ESET okamihom akceptáCie L1cenčných podmienok 
Účastnlkorn v procese inštalácie Softvéru je Účastnlkovi priznané nevýhradné, neprevoditel'né a časovo obmedzené právo 
po dobu trvania Zmluvy užlvať Softvér na povolenom počte počltačov. Účastnlk mOže inštalovať Softvér najviac na 1 počllači. 
Účastnlk berie na vedomie, že držiteľom autorských práv a práv od autorského práva odvodených zostáva autor (vlastnlk) 
Softvéru. Účastnlk nie je oprávnený Softvér scudziť, prenajať alebo ho prenechať do užlvania tretej osobe v rozpore s udelenou 
licenciou. 

9. Účastnlk je povinný za poskytovanie Služby platiť cenu uvedenú v platnom Cenníku pre Službu, ktorý je súčasťou platného 
cennlka programov a služieb spoločnosti Slovak Telekom. Cennlk Služby tvori neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Vyúčtovanie 
Služby bude uskutočnované spolu s vyúčtovanlm Fakturovaných Služieb. ku ktorým je Služba doplnkovou a to súhrnnou 
faktúrou, ktorú sa Účastnlk zavazuje uhradiť v lehote splatnosti uvedeneJ vo faktúre. Zúčtovacie obdobie je totožné so 
zúčtovaclrn obdobím dohodnutým medzi Účastnlkom a spoločnosťou Slovak Telekom v Zmluve o pripojeni na Fakturované 
Služby, ku ktorej je Služba doplnkovou službou. Účastnlk berie na vedomie, že v prlpade ak dOjde k uzavretiu Zmluvy počas 
zúčtovacieho obdobia, spoločnosť Slovak Telekom si za toto zúčtovacie obdobie za využlvanie Služby vyúčtuje alikvotnú 
časf mesačného poplatku l ceny, pokiar nie je v Cenníku Služby uvedené inak. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach alebo 
v Cennlku Služby uvedené alebo zmluvnými stranami dojednané inak, obsah práv a povinnosti Účastnlka a spoločnosti 
Slovak Telekom v súvislosti s vyúčtovanlm ceny za Službu a platobné podmienky sa primerane spravujú Všeobecnými 
podmienkami poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej mobilnej dátovej služby T-Mobile mob1iný internet spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. (ďalej len .Všeobecné podmienky"), ktoré sú neoddeliternou súčasťou Zmluvy o pripojeni k pri slušnému 
mesačnému programu služby T-Mobile mobilný internet. ku ktorej je Služba doplnkovou službou. 

10. Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená jednostranne zmemť podmienky poskytovania Služby, prerušiť alebo obmedziť 
poskytovanie Služby, alebo úplne zrušiť, a to za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach pre zmenu, 



prerušenie, obmedzenie poskytovania alebo zrušeme Služby (ako Je tento pojem definovaný vo Všeobecných podmienkach), 
pokiar nie je výslovne uvedené v týchto Podmienkach inak. 

11 . Účastnlk berie na vedomie a súhlasi. že spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená spracúvať osobné údaje Účastnlka 
spracúvané na základe Zmluvy o pripojeni na Fakturované Služby, ku ktorej má byť Služba doplnkovou v ro.zsahu v akom 
sú nevyhnutne potrebné pre účely poskytovania Služby (najma identifikačné a kontaktné údaje) a ďalšie údaje poskytnuté 
Účastnlkom spoločnosti Slovak Telekom pri podani žiadostí o aktíváciu Služby (napr. kontaktná elektronická adresa) , a to 
za účelom poskytovania a vyúčtovania Služby alebo vedenia evidenCie užlvaterov Služby, a to po dobu trvania Zmluvy, ako 
aj po jej ukončeni v pripade nesplnenia závazkov zo Zmluvy. V prlpade potreby mOže osobné údaJe spracúvať ktorýkol'llek 
zo sprostredkovaterov spoločnosti Slovak Telekom, ktorých zoznam je uvedený na internetoveJ stránke spoločnosti Slovak 
Telekom. 

12. Účastnlk berie na vedomie, že poskytnuté nástroje softvérovej ochrany v rámci Služby vychádzajú z aktuálneho stavu 
technického poznania a spoločnosť Slovak Telekom negarantuje plnú účinnosť poskytnutých nástrojov ochrany. Dodaný 
Softvér v rámci Služby bude mar funkcionality tak ako sú tlelo uvádzané v popise Služby a v súlade so sprievodnou 
dokumentáciou k Softvéru. Softvér je použiterný len pre účely uvedené v pop1se Služby alebo v návode na použitíe. Spoločnosť 
Slovak Telekom zodpovedá za plnenie povinnosti podľa týchto Podmienok, najma za dodr:žame závazku zabezpečiť uzavretie 
licenčnej zmluvy so spoločnosťou ESET ako autorom Softvéru. Spoločnost' Slovak Telekom však nezodpovedá za akékol'llek 
škody, ku ktorým dOjde v dOsledku použitia Softvéru alebo v dOsledku chyby Softvéru alebo jeho nefunkčnosti a za prlpadné 
chyby uvedeného Softvéru jeho inštaláciou, najma nie za stratu alebo poškodenie údajov a dát Účastnlka, za chyby 
spôsobené nesprávnou inštaláciou. nedodr:žanlm odporúčaných pokynov a inštrukcii, alebo nevhodným správanlm Účastnlka 
pri využivani Softvéru, za poškodenia hardvéru spôsobené inkompatibilitou Softvéru s komponentmi na počltačovom systéme 
Účastnika ako aj za systémové rušenia, ktoré mohli vzniknúť z chybnej konfigurácie alebo nedostatočne vzdialeného 
generátora elektrického napatia. 

13. Zodpovednost' zmluvných strán za škodu sa primerane spravuje ustanoveniami podľa Všeobecných podmienok, pokiar 
nie je v týchlo Podmienkach uvedené inak. Zodpovednost' spoločnosti Slovak Telekom za škody spôsobené v dOsledku 
porušenia povinnosti spoločnosti Slovak Telekom pod ra týchto Podmienok je obmedzená na povinnost' vrátiť pomernú čast' 
už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú Službu, resp. pomerne znižit' cenu za Službu za 
obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo chybného poskytnutia Služby. Spoločnosť Slovak Telekom me je povinná nahradiť 
Účastnlkovi škody prevyšujúce výšku ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo chybne poskytnutú Službu. 

14. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , pokiar nie Je medZI Účastnlkom a spoločnosťou Slovak Telekom dohodnuté 1nak. 
Účastnlk a spoločnost' Slovak Telekom sa mOžu plsomne dohodnúť. že Účastnlk bude Službu využlvat' nepretržite po dobu 
určitú tzv. dobu viazanosti. Účastnlk mOže kedykol'llek požiadať o ukončenie Zmluvy uzavretej na dobu neurčitú akéhokol'llek 
dOvodu alebo bez udania dOvodu a to prostrednlctvom plsomnej žiadosti doručenej spoločnosti Slovak Telekom alebo 
prostrednlctvom deaktivačných kanálov, poplsaných v Cennlku Služby, alebo podra 1ných pokynov Spoločnosti , pnčom 
spoločnosť Slovak Telekom na základe takejto žiadosti Účastnlka Službu deaktivuje a Zmluva zanikne uplynutlm posledného 
dl'la prebiehaJúceho zúčtovacieho obdobia, v ktorom bola žiadosť Účastnlka spoločnosti Slovak Telekom doručená. V prlpade, 
ak Účastnlk podá spoločnosti Slovak Telekom žiadost' na ukončenie Zmluvy, ktorá je uzavretá na dobu určitú , resp. Zmluvy 
s platne dojednanou dobou viazanosti na dobu určitú , akceptácia žiadosti Účastnlka zo strany spoločnosti Slovak Telekom 
nebude vybavená a zrealizovaná skOr, ako Účastnlk uhradl svoje finančné závazky z takejto Zmluvy voči spoločnosti 
Slovak Telekom, vrátane závazkov Účastnlka vzniknutých z predčasného ukončenia takejto Zmluvy na žiadost' Účastnlka. 
Podmienkou akceptácie žiadosti Účastnlka na ukončenie Zmluvy dohodou Je uhradenie všetkých závazkov Účastnlka po 
lehote splatnosti voči spoločnosti Slovak Telekom. Prlpadná akceptáCia žiadosti Účastnlka na ukončenie Zmluvy spoločnosťou 
Slovak Telekom. napriek tomu. že Účastnlk neuhradil všetky svoJe závazky po lehote splatnosti voči spoločnostJ Slovak 
Telekom, sa v žiadnom prlpade nepovažuje za vzdame sa nárokov spoločnosti Slovak Telekom voči Účastnlkovi a spoločnosti 
Slovak Telekom zostávajú všetky nároky, vrátane nárokov plynúcich z predčasného ukončenia Zmluvy na žiadost' Účastnlka , 
voči Účastnlkovi zachované. 

15. Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená vypovedať Zmluvu plsomnou výpoveďou doručenou Účastnlkovi , ak spoločnosť 
Slovak Telekom ďalej nemOže Službu Účastnlkovi poskytovať v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite z dOvodu 
technickej neuskutočniternosti ďalšieho poskytovama Služby. Výpovedná lehota Je jeden mesiac a začina plynúť prvým 
dl'\om zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručeni výpovede Účastnikovi a skonči uplynutlm posledného dl'la tohto 
zúčtovacieho obdobia. Spoločnost' Slovak Telekom mOže od Zmluvy odstúpiť , ak Účastnlk : 
a) nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dni po dni splatnosti tejto ceny, alebo 
b) porušuje tlelo Podmienky alebo Licenčné podm1enky, alebo 
c) pri ktoromkol'llek ďalšom zmluvnom vzťahu budú eVIdované pohľadávky po lehote splatnosti, alebo 
d) opakovane porušuje podmienky ktorejkol'llek IneJ zmluvy uzavreteJ medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účastnikom. 
Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na trvanie Zmluvy o pripojeni na Fakturované Služby, ku ktorej Je Služba doplnkovou. V 
prlpade, ak dOjde z akéhokol'llek dOvodu k zániku Zmluvy o pripojeni na Fakturované Služby, ku ktoreJ je Služba doplnkovou, 
automaticky zanikne aj Zmluva na poskytovanie doplnkovej Služby a spoločnosť Slovak Telekom Službu Účastnlkovi 
deaktivuje a ďalej nebude poskytovať. 

16. Zmluva zanikne aj v pripade ak dOjde k zániku zmluvy medzi spoločnosťou Slovak Telekom a jej dodávateľom, v dOsledku 
čoho spoločnosti Slovak Telekom strati oprávnenie na poskytovame Služby resp. na sprostredkovanie uzavretia licenčnej 
zmluvy na Softvér koncovým uživaterom v ráme~ Služby so spoločnosťou ESET. K zámku Zmluvy dOjde v takom prlpade ku 
dl'lu uvedenému v oznámeni spoločnosti Slovak Telekom o ukončeni poskytovania Služby. 

17. Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená bez predošlého upozomen1a dočasne prerušiť poskytovame Služby: 
a) ak dOjde k dočasnému obmedzeniu alebo prerušeniu poskytovania Fakturovaných Služieb podra Zmluvy o pripojeni na 

Fakturované Služby, ku ktorej je Služba doplnkovou; 
b) ak Účastnlk porušuje Licenčné podmienky, až do vykonania nápravy alebo zániku Zmluvy: 
c) ak Účastnlk neuhradil súhrnnú faktúru, ktorou je vyúčtovaná cena za Službu do 1 dl'la od jej splatnosti, a to až do zaplatenia 

faktúry v celom rozsahu alebo do zániku Zmluvy, 
d) k pri ktoromkol'llek ďalšom zmluvnom vzťahu s Účastnlkom budú existovať pohradávky po lehote splatnosti a to až do 

zaplatenia týchto pohradávok v celom rozsahu alebo do zániku Zmluvy: 



e) Slovak Telekom v prlpade, že k takému preru~emu bude spoločnost' Slovak Telekom povinná pristúpiť podľa rozhodnutia 
prlslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky; pričom Účastnlk berie na vedomie, že prerušenie poskytovania Služby 
má za následok nemožnosť plne využlvat' funketonality Služby vrátane sťahovania aktualizácii Softvéru. 

Po zániku Zmluvy je spoločnost' Slovak Telekom oprávnená vykonať opatrenia, ktoré znemožnia aktualizáciu Softvéru 
Účastnlka. Účastník je povinný odstrániť (odinštalovať) Softvér zo všetkých počflačov, na ktorých bol Softvér inštalovaný na 
základe zaniknutej Zmluvy. Účastnlk, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom a ktorý si Službu objednal prostrednlctvom 
internetovej stránky spoločnosti Slovak Telekom nemá podľa zákona č. 10812000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom 
predaji a zásielkovom predaji v platnom zneni (ďalej len .zákonj nárok na odstúpenie od Zmluvy, ak mu Služba bola aktivovaná 
a začala sa plniť s jeho súhlasom v súlade s týmito Podmienkami pred uplynutlm lehoty na odstúpenie od Zmluvy uvedeneJ 
v zákone. 

18. Akékofvek práva a povinnosti spoločnosti Slovak Telekom a Účastníka výslovne neupravené v týchto Podmienkach sa 
primerane spravujú dojednaniami podľa Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej mobilnej 
dátovej služby l-Mobile mobilný internet spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o 
pripojeni na Fakturované Služby, ku ktorej je /má byt' Služba doplnkovou (v texte týchlo Podmienok aj ako .Všeobecné 
podmienky"), ak v týchto Podmienkach nie je uvedené inak. Pokiaľ v týchlo Podmienkach nie je stanovené inak, majú pojmy 
použlvané v týchto Podmienkach rovnaký význam ako pojmy definované vo Všeobecných podmienkach. Spoločnost' Slovak 
Telekom je oprávnená tieto Podmienky meniť, a to z dOvodov a spOsobom stanoveným pre zmenu Všeobecných podmienok vo 
Všeobecných podmienkach, pričom pokiaľ Účastnlk neakceptuje podstatnú zmenu týchto Podmienok, vznikajú mu v takomto 
prlpade vo vzťahu k týmto Podmienkam rovnaké práva ako pri podstatnej zmene Všeobecných podmienok. 

2.6 Doručenie Zásielky Kupujúcemu je bezplatné, t.j. náklady doručenia Zásielky znáša Predávajúci. 

19. Tieto Podmienky nadobúdajú platnost' a účinnost' od 1. 6. 2011 



Žiadosť účastníka o zmenu Zmluvy o poskytovani verejných služieb -
zmena údajov účastníka, resp. adresäta 
k Zmluve o pripojeni, l č./ EUI 908790801 
(d'aloj len "Zmmuva" ) m.dzJ 

PODNIK 
Olldlodn6 mono Slovall Telekom, LL 
Skf.., / .ctr.u KancWeova 10, 121 13 BratlaMva 
Zaplsan; Obch_,y ,.glot« Okroon4ho aodu Bnltlalevol, oddie Sl, vrotu f lslo 2011111 
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ÚČASTNÍK· PRÁVNICKÁ OSOBA l FVZJCKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obc:hodn6 mono 1 nazov Meato Zllt6 Morave. 
Sldlo / ITMSID podn.IUinia 1. m4iol. H3 01 Zlol6 Moravce 
RegiS!ef, tislo z&piSU podnikotefo 
ICO onou a OIC 
Zastúpeny PMtr Ing.. Le.dnAr. CSc. 

(cfllet ten "'UUSOIIO"") 
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1.-proOPH SK.20202UIU 
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Ja tJwonll< lýmlo !ladom voúlado • prlsWnýml. Vliool>ecnytnj podmiOnkomo Pfi poskylovanoe -otnydl >~~Wet> ptOiltecllllclvom "_1 soe~o Podnolw (cflletlen "V$0ob0Cn6 podmienky"), o vyl<ono""' nasledUj<lCIChvnoon 
Zniuvy o posl;ytovanl-e,.9dlslubob (cfolej Jen "Zn*N•1 

Zmena lldajov lltaatnlka l Zmena bydllakalsldla lmtesta podnikania 
POvodM Odaje: Nove údajo: 
Mesto Zlat6 MO<avce Mesto Zlaté MO<avce 
1. mája 2 1. maja 2 
953 01 Zlate Moravce 953 01 Zlate MO<avce 

I.Jtatnlk zodpoYOCii za spriVIIOSC uvedonycllldenbfikotllydllldojov 
I.Jtatnlk 1ynoo potvnlwjo .1• unonou obdlodn6ho mon&lzmenou l'f6WIOJ tonny zo.UVIJÚ voe. Podnllu zachovane vHtJcy Jlho zAvtúy zo v>*lvy o e»stUJUCelw d~u vy~<ononoa zmeny TAio t.odoot po JOJ ll<~ Podnd<om 
bude tvorit neoddetitefnu sútast zmuvy v zneni )ej neskorikh ZJnlln a dodatkov VSetky priva a po..,Mostl . lnM "'' sU dOtknut• louto Žiadosťou a }et 1kceptktou Podnikom, osU~U .uc.hownt v p6YOdnom zneni 

Zmenu Zmtuvy Podnik tyrrtO l kteptU}I . Zmenu v úd• joch Úč.8.stnfk• Podnik overil M precUotenom do~de 

V Zlatých MoravCIIIth..~ apnll 20 12 

!bt-~ 
SlOvak ~0(11~a,s. 

'v zastQpen~ 
!lana Pautlkova, obchodný reprezentant 

Slovak Telekom dOvemé 

3 

11111~1111~1 

V Zlatých MoravCIIIch. dr'la 25. aprlla 2012 

(~ -

~111 1~1111 

Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
Peler Ing. Lednét, CSc. 

10 486814 9 A1 07 

C2012Tower 



. . . . . . ~ . . 
Preberaci protokol: 6190VA00712/12 
DODA V A TEĽ: 

Ing. Juraj Mikler- BYRON 

Nám. A. Hlinku 30 
953 01 ZLATÉ MORAVCE 

IČO: 33401799 
ldentifik. č. pre DPH: SK1020413680 

Vybavuje: Paulikova Jana 

Zmluva/Obj.: 

Por. l Kód towru INáov 

ODBERATEĽ: 

Mestský úrad Zlaté Moravce 
1.mája 2 

95301 Zlaté Moravce 

IČO: 00308676 

ldentifik. č. pre DPH: 

Dátum vystavenia: 25.04.2012 

1 SIM.PO.E64.2 2FF/3FF AKTIVACIA POSTPAID 64K, MMB 1 48000431 ns 

2 MTE.ZT.MF190 ZTE MF190 1 863403016927867 

BYRON 
T-Mo Pnrth 

Na 

9~ ~~ IC DP~ / 
1 1 1 

Paulik a Jana 3 

Odovzdal Prijal 

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol výrobok predvedený. 
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Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb 
k Zmluve, č. MT GSMIEUI 091 187~953 

{dalej len "Zmluva") medzi 
. . . . . . ~ . . 

ST - C 1str. 
PODNIK 
Obchodné meno Slovak Telekom, a.s. 
Sldlo l adresa Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
Zaplsaný v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sa, vložka čislo 208118 
ICO 35 763 469 101c l 2020273893 l IC pre DPH l SK2020273893 
Zastúpený Jana Paullkova, obchodný reprezentant 1 Kód predajcu: l 01.ZM.BYRON . .. 

(ďalej len Podnik ) a 

ÚČASTNfK- PRÁVNICKÁ OSOBA l FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ 
Obchodné meno l názov Mesto Zlaté Moravce 
Sldlo l miesto podnikania 1. mäja2, 953 01Ziaté Moravce 
ICO 00308676 . . 

(ďalej len Učastnlk ) 

j TYP POZJADAVKY: Zmena profilu služieb l D Nehlasové služby l Elektronická faktúra 
Notlflkačné telefónne člslo 
Heslo (generovať, preposlat') 
Formät (PDF, XML, HTML, TSV, CS V) 
Opakovaný podnet 
Reakcia zäkazníka 
Typ žiadosti 
Poznämka 

V Zlatých Moravcíach, dfla 25. aprlla 2012 

....., l l • - i v ,. 
T-M · Slova elekom. a.s. 

v zastúpeni 

Nie 
Pozitlvna 
osobná 
Zákaznlk žiada o zasielanie papierovej faktúry na fakturačnú adresu spolu s mobilnými tel. člslami. 

V Zlatých Moravciach, dfla 25. aprlla 201 2 

~ 
Mesto Zlaté Moravce 

v zastúpeni 
No.1 Jana Pautikova. obchodný reprezentant AAA Mesto Zlaté Moravce 

J 
( 

3 

l 
l 
l 

Slovak Telel<.om dOvemé 02012Tower 


