Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb .
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Materská škola.
M ierová 315/10. 017 01 P ovažská Bystrica
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|

[ l č pre DPH

MGR. Anna Stehnová. * “

T A B U Ľ K A Č. 1
P rogram služieb

H appy XL volania SIM

Aktivačný poplatok

Typ M T/D átové zariadenie
M axim álna kúpna cena za MT/Dátové zariadenie
Doba viazanosti

-

Výrobné čisto (IM EI/EU I)

10,00 €
-

Minimálny program Služieb

HAPPY XL V O LA N IA SIM

Zm luvné pokuta

120.00 €

-

24 m esiacov

Podnik a Účastník uzatvárajú tento Dodatok ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorenú vo vzťahu k t Č/SJM karte s čisiom uvedením v záhlaví
tomto Dodatku (dalej len .Zmluva’ ) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny

tohto Dodatku mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v

1.

Predmetom tohto Dodatku je

a)

aktivacía program u Služieb uvedeného v tabuľke č . 1 tohto Dodatku, a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v zahiavi tohto Dodatku, resp k inej SIM kane, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovat
(dalej len "SIM karta") s tým. že Účastník je povinný zaplatiť aktivačný poplatok za aktiváciu SIM karty uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku

b)

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 (dalej len „Všeobecne podmienky'). Cenníkom pre poskytovanie služieb Podniku (dalej len
Cenmk") a závázok Účastníka zaplatiť Podniku administratívny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie administratívnych alebo technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretím
tohto Dodatku k Zmluve, a to vo výške 3,98 € s DPH (dalej len .Administratívny poplatok“ ), pnčom Administratívny poplatok bude Účastnikovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom
a doručenej Účastnikovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne inak; Účastník me je povinný zaplatiť Podniku Administratívny poplatok, ak sa uzatvara 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 (iii) na základe objednávky zadanej prostredníctvom Služby e-shop. 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 mternetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

c)

závázok Podniku voči Účastníkovi, ktorý si vo vzťahu k SIM karte na základe tohto Dodatku aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého z programov Služieb Happy s prevzatím závázku
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 (dalej len .Obdobie Viac za m enej') 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 vo výške 9,99 € s DPH počas celej doby viazanosti; (u) program Služieb Happy S(L),
ktorý spočíva v poskytovaní programu Služieb Happy L počas Obdobia Viac za menej a v poskytovaní programu Služieb Happy S po uplynutí Obdobia Viac za menej až do uplynutia doby viazanosti
dohodnutej v tomto Dodatku, a to za mesačný poplatok vo v ý ik e 16,99 € s DPH počas celej doby viazanosti, (iii) program Služieb Happy M(XL), ktorý spočíva v poskytovaní programu Služieb Happy
X I 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
vo výške 23,99 € s DPH počas celej doby viazanosti; (iv) 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 vo výške 29.99 € s DPH počas celej doby
viazanosti (v) program Služieb Happy XL volania (XL). ktorý spočíva v poskytovaní programu Služieb Happy XL počas Obdobia Viac za menej a v poskytovaní programu Služieb Happy XL volania
po uplynutí Obdobia Viac za menej až do uplynutia doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku, a to za mesačný poplatok 29,99 € s DPH počas celej doby viazanosti. Účastník berie na vedomie,
že po uplynutí doby viazanosti dohodnutej v tomto Dodatku, mu bude Podnik nadalej poskytovať program Služieb poskytovany v momente uplynutia doby viazanosti, a to za mesačný poplatok pre
príslušný program Služieb Happy bez mobilného telefónu podľa Cennika platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb Nárok na poskytnutie programu Služieb Happy za zvýhodnený
mesačný poplatok počas Obdobia Vtac za menej zaniká definitívne a bez akejkoľvek náhrady v prípade, ak Účastník požiada počas Obdobia Viac za menej o jeho deaktiváciu alebo o jeho zmenu na
akýkoľvek iný štandardný program služieb Happy poskytovaný podľa aktuálneho Cennika, ktorý je rovnaký alebo vyšši než minimálny program služieb uvedený v tabuľke č 1 tohto Dodatku Účastník
berie na vedomie a súhlasí s tým. že zvýhodnený mesačný poplatok za program Služieb Happy poskytnutý na základe tohto bodu a pismena Dodatku počas Obdobia Viac za menej nie je možné
kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou 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 berie na vedomie a súhlasí s tym. že; (i) počas Obdobia Viac za menej je možná zmena programu Služieb
Happy aktivovaného týmto Dodatkom na akýkoľvek iný program Služieb Happy podľa aktuálneho Cennika, ktorý je rovnaký alebo vyšší než minimálny program služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto
Dodatku, pričom však definitívne a bez akejkoľvek náhrady zanikne nárok na poskytnutie programu Služieb Happy za zvýhodnený mesačný poplatok počas Obdobia Viac za menej podľa prvej vety
tohto bodu a pismena Dodatku, (ii) počas celej doby viazanosti, teda t počas Obdobia Viac za menej budú doplnkové balíčky k aktivovanému programu Siužteb Happy poskytovane za ceny platne
v o v r í s k ; k p rogram u S lu ŕio b H ap p y p o s k y to v a n é h o p o uplynutí Obrfolnn V i« v ra m en o]

d)

záväzok Podniku poskytnú!' Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval program Služieb Happy vo vzťahu k novej SIM karte a novému telefónnemu číslu alebo k SIM karte a k
telefónnemu číslu, ktoré bolo prenesené k Podniku od iného podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby na základe Podnikom akceptovanej Žiadosti o prenos čisla v mobilnej sieti k
spoločnosti Slovák Telekom. a.s., za podmienky úspešného ukončenia technického prenesenia telefónneho čisla Účastníka k Podniku, bonus za aktiváciu čísla (ďalej len .B onus ) a to vo forme
zfavy uplatňovanej vo faktúrach za Služby poskytované vo vzťahu k SIM karte v celkovej výške' (I) Bonus 50,00 €, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 2,50 € počas dvadsiatich zúčtovacích obdoDi,
a to od prvého celého zúčtovacieho nasledujúceho po aktivácii programu Služieb Happy XS alebo Happy S v zmysle tohto Dodatku: <(í> Bonus 100,00 €, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 5,00 €
počas dvadsiatich zúčtovacích období, a to od prvého celého zúčtovacieho nasleduiuceho po aktivácii programu Služieb Happy M, Happy L alebo Happy XL volania v zmysle tohto Dodatku, (iii) Bonus
150.00 €, ktorý bude uplatňovaný v sumách po 7,50 € počas dvadsiatich zúčtovacích období, a to od prvého celého zúčtovacieho nasledujúceho po aktivácii programu Služieb Happy XL alebo Happy
XXL v zmysle tohto Dodatku Bonus podfa predchádzajúcej vety je možné vo vzťahu k telefónnemu číslu využiť a uplatniť iba jedenkrát (nie opakovane), pnčom výik a bonusu je počas celeho obdobia
jeho uplatňovania závislá od úrovne programu Happy, ktorý bol aktivovaný pri uzavretí tohto Dodatku. Nárok na Bonus (pokiaľ ešte nebol v plnej výške uplatnený) definitívne zanika v prípadoch (i)
prerušenia poskytovania Služieb alebo deaktivácíe zvoleného programu Služieb Happy na iné programy Služieb než Happy (ii) uzavretia nového dodatku k Zmluve, ktorým sa tento Dodatok zruší.
Účastník berie na vedomie a súhlasí s tym, že ponuku podra tohto pismena tohto bodu Dodatku nie je možné vo vzťahu k SIM karte kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou akciovou
ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo tne.

e)

závázok Podniku voči Účastníkovi, ktorý si vo vztahu k SIM karte na základe tohto Dodatku aktivoval alebo pokračuje vo využívaní niektorého z programov Služieb Happy s prevzatím závázku viazanosti
aspoň na 24 mesiacov bez kúpy akciového zariadenia, poskytnúť Účastníkovi zfávu z mesačného poplatku vo výške: (í) 1,00 C s DPH pre program Služieb Happy XS: (ii) 2,00 t s DPH pre program
Služieb Happy S: (iii) 4,00 € s DPH pre program Služieb Happy M, Happy L a Happy XL volania (iv) 6.00 C s DPH pre program Služieb Happy XL: (vi) B,00 € s DPH pre program Služieb Happy XXL
(tfalei len „Zľava z m esačného poplatku Happy“), a to až do uplynutia doby viazanosti dO|ednanej týmto Dodatkom Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým že (i) po uplynutí doby viazanosti
dohoor.utej v tomto Dodatku nárok na poskytovanie Zfavy z mesačného poplatku Happy zanikne a bude Podnik nadalej poskytovať program Služieb poskytovaný v momente uplynutia doby viazanosti
za mesačný popialok pre príslušný program Služieb Happy podľa Cennika platného v čase poskytovania príslušného programu Služieb: (H) počas zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho v dert uzavretia
tohic Dodatku poskytne Podnik Účastníkovi vo vztahu k SIM karte alikvótnu časť Zľavy z mesačného poplatku Happy zodpovedajúcu počtu dni zostávajúcich odo dňa uzavretia tohto Dodatku do
skončenia príslušného zúčtovacieho obdobia, (líi) programom Služieb Happy označeným v tom to D odatku dop lň u jú co u in form áciou vo form áte “SIM" je štandardný program Služieb Happy
na p rillu s n e j úrovni uvedený v Cenníku, ako aj v ďalších reklamných a propagačných materiáloch Podniku, pričom táto dop lň u jú ca in form ácia je iba Inform atívneho charakteru z dôvo du
označenia, zo k danému program u Služieb je poskytovaná Zľava z mesačného poplatku na základe to h to bodu D odatku; Podnik je oprávnený túto doplňujúcu informáciu uvádzať aj vo vyúčtovaní
Služieb poskytovaných k SIM karte počas trvania doby poskytovania Zľavy z mesačného poplatku Happy pn označení príslušného poskytovaného programu Služieb Happy

2.

Účastní* sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku (dalej len .doba viazanosti*) nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopusti takého konania a ani
neumožni take konanie, na zaklade ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej alebo právo 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, žíadost o jej vypojenie v prípade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastníka od
Zmluvy z iného dovodu. než je porušenie povinnosti na strane Podniku Účastník zároveň berie na vedomre a súhlasí s tým. že počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej
v záhlaví tohto Dodatku o aktivaciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb Podľa seba. okrem prípadu ak sa jedna o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podľa
seba a za splnená podmienok stanovených Podnikom Podnik a účastník sa dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podfa tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastníka
o prenesenie telefónneho č,stá uvedeného v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti Slovák Telekom. a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú telefónnu službu v Slovenskej republike S ohľadom
, « Podnikom poskytnutú rfavu z poplatku za vydaní* SIM karty sa Podnik a Účastník dohodli, že po dobu viazanost, uvedenú v tabuľke č. 1 tohto Dodatku Účastník nepožiada o prenesenie čisla
uveoeneho v zahtovi tohto Dodatku od spoločnosti Slovák Telekom. a.s. Učastmk zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade porušenia doiednama uvedeneno v predchádzajúcej vete je
v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabuľke č 1 tohto Dodatku

■

Bi

T

3.

Účastník sa zaväzuje že po dobu viazanosti uvedenú v tabuľke č 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižším mesačným poplatkom ako mä
minimálny program služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku

4.

V prípade porušenia závázku Účastníka uvedeného v bode 1 pism. b) tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnemu vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je Účastník povinný uhradiť Podniku
zmluvnú pokutu uvedenú v tabuľke č 1 V prípade žiadosti Účastníka o vypojenie SIM karty z prevádzky v zmysle bodu tohto Dodatku je zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety splatná okamihom
doručenia žiadosti o vypojenie SIM karty z prevádzky Podniku,

5.

Tento Dodatok je platný a Ú6nný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami pritom zmena pôvodného rogramu Služieb podľa bodu tohto Dodatku ako aj aktiváaa služieb v zmysle bodu 1 tohto
Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dni nasledujuach po dm uzavretia tohto Dodatku 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 Účastníkovi
poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prí*luiných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok automaticky predĺži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo obmedzenia
poskytovania Služieb Podniku V prípade, ak Účastník uzavreltento Dodatok pn jeho doručení kuriérom, je pre účely posudzovania začiatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto Dodatku rozhodujua
okamih aktivácie služieb v 2mysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb podľa bodu tohto Dodatku.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkoľvek z konečných cien služieb Podniku upraviť tak, že k zakladu dane (cene bez DPh)
uplatní sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

7.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmiuvy.

Stovák Telekom dôverné
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