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DODATOK k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, 
uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "Dodatok") 

t.č. 0903219630, SIM karta č. 8942102480004590069 

PODNIK: Obchodné meno: 
Šidlo: 
Zapísaný: 

IČO: 

Zastúpený: 

Slovák Telekom, a.s. 
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
v Obchodnom registri vedenom pri Okrasnom súde Bratislava 1, oddiel Sa. vložka číslo 2081/B 

35 763 469 DIČ: 2020273893 

Brightpoint Slovakia, 
s.r.o, so sídlom 
Logistický areál 
Westpoint D2. Lozorno, 
IČO: 35 879 157 

Kód 
predajcu: 

ICpre 
DPH: SK2020273893 

Kód tlačiva: 192 

(ďalej len „Podnik") a 
A. ÚČASTNÍK- FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKATEĽ: B. ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ: 

Titul: Meno: Obchodné 
meno / názov: MESTO SENEC - MESTSKY ÚRAD, SENEC 

Priezvisko: Sídlo / miesto 
podnikania: Mierové námestie 8/15, 903 01 Senec 

Bydlisko: 
(ulica, 
súp., 
orient, č. 
PSČ, 
mesto) 

Register, číslo 
zápisu 
podnikateľa: 

Rodné Číslo 
číslo: OP: 
Zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia zástupcu) 

(ďalej len „Účastník''), 

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN: 

Štát 
prisl. IČO: 00305065 IČ pre 

DPH: 

Obchodné meno, názov / 
meno, priezvisko: 
Ulica, súp. číslo: 

T 

Mierové námestie 8/15 Obec: Senec PSČ: 903 01 

ZÚČTOVACIE OBDOBIE: Zúčtovacie obdobie je jednomesačné Trvanie zúčtovacieho obdobia je nasledovné: 

Od: 8. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) Do: najbližšieho 7. kalendárneho dňa v mesiaci (vrátane) 

SPÔSOB FAKTURÁCIE: 
S Elektronická forma faktúry (ďalej len "EF") Poskytovanie EF na internetovej stránke Podniku Áno* DNie 

casnvt 'Ssenec.sk E-mail pre zasielanie EF: 

Q Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listín) 

Číslo pre SMS notifikácie o vyhotovení EF: 903212539 

"súhlas Účastníka s poskytovaním ÉF podľa Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň súhlas s poskytovaním EF prostrednictvorn internetu 
sprístupnením internetovej stránke Podniku, pričom Účastník berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na účastníkom 
určenú e-mailovú adresu. V prípade poskytovania EF nebude Účastníkovi zo strany Podniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra. 

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená vo vzťahu k t.č/SIM karte s číslom 
uvedením v záhlaví tohto Dodatku mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku (ďalej len „Zmluva"). Ostatné ustanovenia 
Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

1. Predmetom tohto Dodatku je: 
a) (i) aktivácia programu Služieb Biznis Star; 

*• Biznis Star* *• Biznis Star** 
*• Biznis Star-**** 

*• Biznis Star* "D Biznis Star 

(ii) zmena pôvodného programu Služieb Podnikateľ 600 na program Služieb Biznis Star: 
*D Biznis Star* "Q Biznis Star'* *D Biznis Star*** *• Biznis Star"** Biznis Star' 

a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len "SIM 
karta") s tým, že Účastník *je D 'nie je 0 povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty vo výške € s DPH, Pri označovaní 
programov služieb Biznis Star môžu byť v ich názve namiesto hviezdičiek alternatívne použité aj číslovky zodpovedajúce počtu hviezdičiek 
príslušnej úrovne programu služieb, t.j. Biznis Star i pre Biznis Star', Biznis Star 2 pre Biznis Star", Biznis Star 3 pre Biznis Star***, Biznis Star 
4 pre Biznis Star a Biznis Star 5 pre Biznis Star 

* správnu možnosť označte krížikom 
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b) záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zľavneného mobilného telefónu určeného na používanie v sieti *Q GSM D GSM/UMTS 

(ďalej len "M"Q 
Typ 

MT: 
IPHONE 5 32GB BLACK Výrobné číslo (IMEI) 

MT: 
013417006760111 

za maximálnu kúpnu cenu 209,00 € Účastník berie na vedomie, že MT je v čase jeho predaja Účastníkovi zakódovaný len na použitie so SIM 
kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe písomnej žiadosti-Účastníka po uplynutí doby viazanosti podľa tohto Dodatku a po uhradení 
poplatku podľa platného Cenníka. Účastník svojím podpisom ľároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT: 

c) záväzok Účastníka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb a dodržiavať 
svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, týmto Dodatkom, Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom 
mobilnej siete Podniku (ďalej len „Všeobecné podmienky1). Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku (dalej len „Cenník") a záväzok 
Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch 
Podniku v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku, a to vo výške 3,98 € s DPH (ďalej len „Administratívny poplatok"), pričom Administratívny 
poplatok bude Účastníkovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom a doručenej Účastníkovi po podpise tohto Dodatku, ak sa 
Účastník s Podnikom nedohodne inak: Účastník nieje povinný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i) súčasne 
s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, 
kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade s Cenníkom. Účastník podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že 
aktuálne informácie o platných cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej internetovej 
stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku. 

d) *áno • 'nie S záväzok Podniku poskytovať účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Biznis Star* 
spojený s prevzatím záväzku viazanosti na 12 alebo 24 mesiacov, a ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom zároveň nevyužil ponuku Podniku na 
zakúpenie zľavneného MT, vo vzťahu k SIM karte v rámci zvoleného programu Služieb Biznis Star* balík nekonečných volaní Nekonečno 
Nonstop (ďalej len .Balík NN"), a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých (i) 6 zúčtovacích období bezprostredne 
nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku v prípade záväzku viazanosti na 12 mesiacov, (ii) 12 
zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku v prípade záväzku 
viazanosti na 24 mesiacov. Po uplynutí doby poskytovania benefitu podľa tohto bodu Dodatku bude Účastníkovi vo vzťahu k SiM karte Balík NN 
k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia deaktivovaný a k prvému dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia mu bude vo vzťahu k SIM karte v 
rámci zvoleného programu Služieb Biznis Star4 aktivovaný balík nekonečných volaní Nekonečno v špičke. Účastník berie na vedomie a súhlasí 
stým. že nárok na benefit podľa tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa neobnoví v prípade (i) zmeny programu Služieb aktivovaného týmto 
Dodatkom na akýkoľvek 'ný program Služieb Podniku (ii) aktivácie doplnkového balíka Nekonečno nonstop a nekonečno SMS/MMS, ktorého 
aktiváciou dôjde k automatickej deaktivácii Balíka NN. 

e) "áno • "nie ľj3 záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Biznis Star** 
spojený s prevzatím záväzku viazanosti na 12 alebo 24 mesiacov, a ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom zároveň nevyužil ponuku Podniku na 
zakúpenie zľavneného MT VO vzťahu k SIM karte v rámci zvoleného programu Služieb Biznis Star** balík nekonečných volaní Nekonečno 
Slovensko (ďalej len „Balík NS"), a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých (i) 6 zúčtovacích období bezprostredne 
nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku v prípade záväzku viazanosti 12 mesiacov, (ii) 12 
zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku v prípade záväzku 
viazanosti 24 mesiacov. Po uplynutí doby poskytovania benefitu podľa tohto bodu Dodatku bude Účastníkovi vo vzťahu k SIM karte Balík NS k 
poslednému dňu zúčtovacieho obdobia deaktivovaný a k prvému dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia mu bude vo vzťahu k SIM karte v 
rámci zvoleného programu Služieb Biznis Star** aktivovaný balík nekonečných volaní Nekonečno Nonstop. Účastník berie na vedomie a súhlasí 
s tým, že nárok na benefit podľa tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa neobnoví v prípade (i) zmeny programu Služieb aktivovaného týmto 
Dodatkom na akýkoľvek iný program Služieb Podniku, (ii) aktivácie doplnkového balíka Nekonečno Slovensko a Neobmedzený internet v 
mobile, ktorého aktiváciou dôjde k automatickej deaktivácii Balíka NS. 

f) *áno • *nie 53 záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Biznis Star*** 
spojený s prevzatím záväzku viazanosti na 12 alebo 24 mesiacov, a ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom zároveň nevyužil ponuku Podniku na 
zakúpenie zlavneného MT, vo vzťahu k SIM karte v rámci zvoleného p ogramu Sluiieb Biznis Star*" balík nekonečných volaní Nekonečno 
Slovensko a EÚ (ďalej len „Balík NSaEU "), a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých (i) 6 zúčtovacích období 
bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku v prípade záväzku viazanosti 12 mesiacov, 
(ii) 12 zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku v prípade 
záväzku viazanosti 24 mesiacov. Po uplynutí doby ooskytovania benefitu podľa tohto bodu Dodatku bude účastníkovi vo vzťahu k SIM karte 
Balík NSaEÚ k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia deaktivovaná a k prvému dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia mu bude vo vzťahu 
k SIM karte v rámci zvoleného programu Služieb Biznis Star"' aktivovaný balík nekonečných volaní Nekonečno Slovensko, Účastník berie na 
vedomie a súhlasí stým, že nárok na benefit podľa tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa neobnoví v prípade zmeny programu Služieb 
aktivovaného týmto Dodatkom na akýkoľvek iný program Služieb Podniku. 

g) *áno • *nie £3 íáväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Biznis Star*"* 
spojený s prevzatím záväzku viazanosti na 12 alebo 24 mesiacov, a ktorý v súvislosti s týmto Dodatkom zároveň nevyužil ponuku Podniku na 
zakúpenie zľavneného MT, vo vzťahu k SIM karte v rámci zvoleného programu Služieb Biznis Star neobmedzené množstvo voľných 
minút prichádzajúcich roamingových hovorov v EÚ, a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých (i) 6 zúčtovacích období 
bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku v prípade záväzku viazanosti 12 mesiacov, 
(ii) 12 zúčtovacích období bezprostredne nasledujúcich po zúčtovacom období prebiehajúcom v deň uzavretia tohto Dodatku v prípade 
záväzku viazanosti 24 mesiacov. Po uplynutí doby poskytovania benefitu podfa tohto bodu Dodatku bude v rámci zvoleného programu Služieb 
Biznis Star**** poskytovaný objem 250 voľných minút prichádzajúcich roamingových hovorov v EÚ, po ktorých vyčerpaní budú ďalšie 
roamingové hovory v rámci EÚ spoplatňované podľa aktuálneho Cenníka Biznis Star. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že: (i) nárok 
na benefit podlá tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa neobnoví v prípade zmeny programu Služieb aktivovaného týmto Dodatkom na 
akýkoľvek iný program Služieb Podniku, (ii) v prípade označenia programu Služieb číslom uvedeným v zátvorke je účelom označenia 
zvýraznenie skutočnosti, že príslušný štandardný program S'užieb, ktorý sa zhoduje názvom bez čísla uvedeného v zátvorke s príslušným 
programom uvedeným v Cenníku, bol aktivovaný s výhodami poskytovanými Poanikom v súlade s týmto Dodatkom. 

* správ, iu možnosť označte krížikom FV, SV, SK 
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2.Účastník sa zaväzuje, že po dobu 'Q 24 mesiacov 'O mesiacov od dátumu uzavretia tohto Dodatku (ďalej len „doba viazanosti") 
nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopusti takého konania a ani neumožni také konanie, na základe ktorého by Podniku 
vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo orávo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za žiadosť 
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoved Zmluvy zo strany Účastníka, žiadosť o jej vypojenie v prípade straty 
alebo kiádeze SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od Zmluvy z iného dôvodu, nezje porušenie povinností na strane Podniku. Podnik 
a Účastník sa dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa bodu 2 tohto Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka 
o prenesenie telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločností Slovák Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu 
verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohľadom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohľadom 
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj zľavneného MT podľa bodu 1 písm. b) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zľavu z kúpnej 
ceny MT, sa Podnik a Účastník dohodli, že po dobu viazanosti uvedenú v bode 2 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla 
uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovák Telekom, a.s. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí stým, že v prípade 
porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je povinný podľa bodu 5 tohto Dodatku uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú 
v bode 3 tohto Dodatku. Účastník berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zľavy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného 
programu Služieb. Účastník sa zaväzuje, že v prípade ak si týmto Dodatkom aktivoval niektorý z programov Služieb Biznis Star, nepožiada o 
aktiváciu alebo zmenu programu Služieb na program Služieb s nižším počtom voľných minút alebo s nižším mesačným poplatkom, ako má 
program Služieb *• Biznis Star' '• Biznis Star*" *Q Biznis Star"* '• Biznis Star E3 Biznis Star Podnik a Účastník sa dohodli, že 
za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa bodu 2 tohto Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho čísla 
uvedeného v záhlaví tohto Jodatku od spoločnosti Slovák Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú telefónnu službu v Slovenskej 
republike. S ohladom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osobitne s ohľadom na záväzok Podniku zabezpečiť Účastníkovi 
predaj zľavneného MT podľa bodu 1 písm. b) tohto Dodatku a Podiuom poskytnutú zi'avu z kúpnej ceny \!T, sa Podnik a Účastník dohodli, že 
po dobu viazanosti uvedenú v bode 3 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čísla uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti 
Siovak Telekom a.s. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade porušen a dojednania uvedeného v predchádzajúcej 
vete je v súlade s bodom 2 tohto Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v bode 3 tohto Dodatku. 

3.V prípade porušenia povinnosti uvedenej v bode 2 tohto Dodatku v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, 
je Účastník povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu v sume: '• 199 € 'D 414,92 € '• 497,91 € ' Í3 663,88 € 'D €. V prípade 
žiadosti Účastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu 2 tohto Dodatku je zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety splatná 
okamihom doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku. 

4.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ku dňu uzavretia tohto Dodatku sa v plnom rozsahu ruší platnosť a účinnosť Dodatku " " k Zmluve 
uzavretého v vzťahu k SIM karte medzi zmluvnými stranami dňa 

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 prerušit alebo obmedziť Účastníkovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z príslušných 
právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo 
obmedzenia poskytovania Služieb Podniku., Ak po uplynutí doby viazanosti podľa 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 y bode 4 iohto Dodatku, 
ako aj všetky Služby aktivované vo vzťahu k SIM karte popri Siužbách v rámci dohodnutého programu Služieb budú Účastníkovi poskytované 
na základe Zmluvy na dobu neurčitú za štandardných podmienok spoplatňovania týchto Služieb podľa platného Cenníka, ak nebolo zmluvnými 
stranami výslovne dohodnuté inak. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb 
Podniku upravit 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 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 

podpísané podpísané 


