
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá podfa zákona č. 351/2011 Z.z. o eIektronckých komunikáciách v znení neskoršich predpisov
(ďalejlen “Zrn!uva“) medzi

PODNIK

11•
ST - C

Evidenčně čialo zmIuv/

Obchodně reno Slovak Telekom, a.s.

Sidlo ‚ adresa Bajkalská 28,81762 Bratislava

Zapisaný Obchodný register Okrasného sadu Bratislava I, oddiel Sa, vložka čialo 2081(8
IČO 35 763 469 Dit 2020273893 lC prs DPH SK2020273893

Kód predajcu CUST.ESHOP.SELFCARE,XX.fl Kód tlačiva 196
Zastúpený lngram Micro Slovakia, aro., eo sidlonn Logistický areál Westpoint D2, Lozorno, ICO: 35879157

dslei len Podnik)

ÚČASTNÍK - PVNICKÁ OSOBA! FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEU
Obchodně mano / rrázov Kalná KTR, aro.
Sidlo / miesio podnikania Cervenej armády 170(55, 93532 Kalná nad Hronom - Kalná

Register, číslo zápisu podnikatele Srali 2588/N
IČO 36541940 Dič I I lČ pra DPH

Zastúpený Daniel Svorda, RC:760120C712, COP:EH191912
(ďalej len Učastník‘)

ADRESA ZASIELANIA PÍSOMNÝCH LISTÍN
Obchodně mano siebo názov Kalná KTR. s.r.o.
Ulica. sůp č/tlo [ Cervenej armády 170(55 Obec Kalná nad Hronom - Kalná I PSČ I 935 32

SPÓSOB FAKTURÁCIE:
3 Elektronická torma taktúr‘y íďalej Ian “EF“)

Poskylovante FF na internerovei stránka Podniku 3 Ano‘ / Nic

E-mail pre zasielanie EP avorda@ltalnaktr.ak
Čislo pra SMS nolitkácie O vthoioveni FF 903843970
„ Papierostb forma taktúty (pottou na adresu zasielania písomných listin)

Sůnlas‘m 5 poakytova‘sim EF podia Věeobecnyc‘ pc-omitnok a Cennika a zárcveth sutlasim s posWIovani‘n FF prosirasrkrvom rterrttu swísteiXlerinl na lrternetovej srrárke Po-on‘ku. beitm na
vedca-rie žena nsoju žiadost Podrt‘u zá‘cveň zas e.a ra mnou urče-ú e-ms/bej adresu, a že v pr/pade poseytovaria FF ‘n nabude zo sVany Podni.<u zas;e‘aná crsonina vyhotovená fak:úra

te:efůnne čialo 902843970 SIM karta č. 894210238000541 8577

Dáturn aktiváob 31. januára 2017
Zúaovac.e obcob,e je jedr.ometačné Od: 22, dňa meaiaca vrátano Oo: 21. d/ta meaiaca vrátane
Varená teletob,a služba . GSM I UMTS Program služieb Happy L NAJ

AKTIVOVANĚ SLUŽBY
[‘7átové služby ‚ Magio Go

Služba: Neobmedzený internet v mobile Služba: Magío Go
/ Dopinková čaat‘ neaačného poplatku Akcia: 3 meaiace zadarmo

V CLIP ‚ Jazyk účtu

V CLIR Jazyk: SJ

V Roamino / Notit. SMS o vystaveni faktsjry

Služba: Euro Roaming ‚ Notit. SMS o úhrada faktúry

V Povolenie rnedzinárodných hovorov ‚ W,IS

V Faktúra / Kontrola dát

E-mail: avorda@kalnaktr.ak Limit: 60 EUR

Notifikačně tel. číslo: teiefónne čisto aktuálnetao kontraktu Notiítkácia: 80%

Notifikačné telč.: 4-421:
Zák. aúhlaaí a poakytovaním el.faktůry na wabcvaj stránka. Neželá si el.faktúru na email.:

nie

3 Žiadam O ZVEREJNENIE Ĺdaov v telatórno,i zozname a i,forrnač,e1 siužbe°i

/ Ziadam O NEZVEREJNENIE Ĺdajov v tale‘érnom zo,name a ir‘ormačnej s užbe2‘

Pozr
2) lnformácia o možnosti zvere)ňovania údajov v teietónnorn zozname a informačnej službe:
účasr,n‘-c ve-ejne te.efónnej služby má crávo zapita sa do vaiaj‘i$io te etb‘ineio zoznamu Podn ku (ak je vydávaný Pccrikonn) a ir‘or‘ria-áiaj s“jžby Podriku a ra sptis!t.pnan‘e svojicn údajův
poskytcvatafom informačnýcn tuž no o leetónnych čialach alebo ta e‘órrych zozra-nsOv a to v rozsahu: telefónne čisio pideIené Učasrrkovi na zůklace Zmluvy a údaje o Učastnikov: V tczaahu ‘I merto.

priez‘eiako a adresa t-va ě‘ro pobytu v p‘ pade fyztc-sai osoby nacodn kate‘a. .‘) obonodrú mero a miesto pooni-raráa fyzicisej osoby - pcdrikate(a iii) obctodré mano a eto nězov a sdb v p‘ pade ptávrickej

osoby. V pripade oscbitnej doéody 5 Pot/n/ron nnožu byr v zozrare a in‘otmačnvj služba Pot/n ku zve‘ej‘seiné aj t/alt/e údaje u-čertě Učastnikonn. alt aú rele‘vanlně na jčay teletónraho zoznamj V

ppade žiadosti o zvataýnenie lososi ‘Jčas‘nik zároue ber ena vedortie a auhlasi 5 podm titan« lva-vlr.unia umet/entými si Podmie-nkach sp‘aodvaria osobnýd‘. prevádzko$ch a lo.ta‘izačných ůda1ov

uprav-u C,cich pcdmbeunky zverejiovan,a údaov ‘ičatt.n,kov si iete‘ornc‘, roznarr.e a into;mačnýt slt.kbáh.

MOBILNÝ TELEFÓN
‘ Typ moblněbo lesklou Samsung Gaiasy 57 32GB I Výrccrě čac (IVEI) 3S523003402

V‘YHLÁSENIE ÚČASTNÍKA ALEBO JEHO ZÁSTUPCU: Whasuiem žt acm ta zozr.ámd So Vtnobecnýni podmerkam prs pcskytovsr‘e verelnýcř as.žieb ďas a Ian Vteobtcrě podnienkf)

osob lnýn-i poor/nr.kami tlužeb, a ob Pot/n k vydal P.C stžcy kloié požadujem akt vova t/alej len ‚osobitna pcdmierkyl a Cernikonn. klos aa aNo raodca ilerrě aĹ‘čas:, tao Ztrltrsy zar,ázuem

dodržiaval Svojim podpisům pot\irdzujam Ii) prevzat‘e Všeobecných podmianok. osobitných podrmienok. Cennika a vyššie špecitkovanaj FIM karty, (it) že si závázne oblednávam v laito Znrlus,e špecitkoeané

služby Podniku (t/alej aj len Služby“Í, (iii) ŽC Sa zaválujanr riadna a včas plnit -italky povinnosti ayplkyajúce z te$o Zmlu‘4 dodatkov k Zmluve, Všeobecných podm‘anok a oaobitných podmienok, najnta

riadna a včas platit cenu za aktisiáciu a poskytovanta Služ,eb, (tyl Sk som ako Učastnik pratt/l z uživania služby Essy na u/ivan/e postpaidových služiab Podniku s ponacbanim si FIM karty a taletónneho

čiala, diaponulem SIM karlou s pndcteným tetefónným čialom tak ako je bltžšre špec‘tkovarrá v tabulka podia tajto Zmluvy. ktorá mi bola odoezdaná Podnikom si ranrc‘ poskytosiania služby Easy.

Súhlasim 5 poskytovaním Elektron,ckaj tormy faktúi‘y (t/alej len FF) podra Všeobecných podmienolt a Cannita a zároveň a súhlas/m S poskytovanim FF prottrednichiom internetu apristupnanirn na

internntovaj stránke Podniku: bariem na vedomie, že na moju žiadoat Podnik zároveň zastala EP na mnou urče-ú e‘mailovĽi adresu, a že v pripade poakytosiania FF mi nebude žo strany Podniku iasielana

pítomne vyhotovena fakt/ra,

MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB A CENA: M‘estom potkylovania Služteb je i/zemic Sloverlskel republiky podia špecitkácie obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach Cena za poskytované Služby

je stanovená Cennikorn Zniluea nadobúda platnost a učinnott‘ t/tom podpisu obora zmluvnými stranami. Zmluva ta uzalvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné menit niektorým 70 spósobov uvedenych

tejto Zmluve, Všeobecných podntLenkach alebo Cenniku Podnik a Učastnik Sa dohodli na určeni dóvodov podststnej zmeny zmluvných podmienok tak, že litic dóvody sil obtahům žasli Všeobecnych
podrnianok pre poskytovania vereiných služteb Podniku, upravu1úcej Zmenu Zmluvy.

Zmluvně strany ta zároveň dohodli, že ku t/tu uzattretia tejto Zmluv‘y Sa v plnom rozsahu ruši ptatnoať a účinnost Zmluv1i o poskytovaní alužieb - Služba Internet Nonstop uzasiretej vo vztahu k vyššie
tpecifikovanej FIM karle medzi zmluvnýmt stranami dňa

Ak Ůčastnik prad uzavretim tejto Zmtuvy využtval Služby Podniku prostrednictvom vyššie špecitlkovanej FIM karty na základe pčvodnej zmtuvy O poskytovani verejných služieb, 2mlusiné strany sa týmto

zároveň dohodli, že pčvodná zmluva O poskytovani verejných aluž,eb (V zneni všetkých jej dodatkov, zmien a doplnsni uzatvorených či už v pisomnej formt abbo inak) sav celonn rozsahu nahradza touflo

Zmluvou. Zán/kom pövodnej zmluunj O posky‘tovani vareiných služieb však nezsnikajú nároky zmluvných strán už vzniknutě z pčvodnej zrluintr o poskytovaní verejných stu/leb, ktoré zoetsvajú zachované

aj po jej zániku (najrrš právo Podniku na úhradu Služiab poskylnutých Učastnikovi na základe pĎvodnnj zmluvyo poskytoeanb verejných alužieb. ako aj právo Učastníka reklamovat správnost uhrady alebo

kvalitu poskytovaných Služieb na základe póvodnej znrlurvy O poskylovsni verejných služieb za podrnienok uvadaných v Zákona a Všeobecných podmienkach).

V pripade, ak účastnik prad uzavretím tejto Zmluvy využival Sludby Podniku prostrodnictvom vyššie špacitkovanej FIM karty na základe póvodnej zmlusy O poskylovani verejných sb/mb. ktorá si zrniysla

príslušných právnych predpisov zanikla aNo závislá zmluva alebo zanikla na základe mých právnych akutočnoat/ (vrátane skutočností uvedených v tejto Zmluve), Učastník baria na vedomie a súhlasi

SIM KARTA
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•T•.
tým, že Podnik mě/n po uzavretí tejto Zmluvy odovzdať Účastníkovi do uživania rovnakú SIM kartu sššie špeoillkovanú spolu S rovnakým pribeleným telefěnnym čislom, ktoré Učaetnik užival na základe

pčvodnej zmluvy o poskylovani verejných služicb,

Pokiarje tálo Zmtuva uzalvorená medii Podnikom a Učastnikom. ktorého je možné považovať za spotrebitela podIa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrano spotrebitera pri predaji tovaru abbo poskylovani
alužieb na základe zmluvy uzavrelej na diarku abebo zmlut uzavrelaj mimo prevádzkovýoh priestorov predávajúceho (ďatej ten ‚ZoOS‘) a pokia( bota táto Zmtuva uzatvorená spósobom uvedeným v ZoOS,
je Učastník oprávnený pisornne odstúpit od tejto Zmluvy v tohoto 14 dni odo dňs (1) uzavretia tejto Zmlu.or, ak je jej predmetom výlučne poskytovanie Služieb, (ji) prevzatia koncového zeriadenia 11(Z)
predaného Učaslnikovi, pokiat apoločne a súčaane S uzavretinn tejto Zmlu‘4 uzatvoril Učastník kúpnu zmluvu. Za súčasné uzatvorenie kúpnej zmluvnr sa považuje, aj keď sú ustanovenia upravujůce kúpu
KZ obsahorri tejto Zmlu‘4 Odstúpenim od Zmtuvy atebo Kúpnej zrniv‘0, se Zmluva 5 Kúpna zmluva ako závislá zmtuva v zmyale ust. 52 Občienskeho zákonníka zrušujú ako cetok ato od počiatku, pričom
Učastnik je povinný na vlastně náklady. najneskór v lehote 14 dni odo dňa zániku vrátiť Podniku akékorvek hnuterná veci (vrátane Mf) - komplstná, nepoškodsná a v originálnom baleni, ktoré mu boli
odovzdené v súvialosti a plnenim tejto Zmlu.o‘ alsbo tKůpnej zmrv‘0‘. Podnik je povinný najnuskór v ebole 14 dni odo dňa doručenia odstúpenia vrátíť Učastnikovi všstky tlnančná ako aj vecné plnenia,
ktoré od nebo obdržel v sůvislosti S ptnenim tejto Zmluior Učasteik podpisom tejto Zmluvy súhtesí so začetím poskytovanía služby aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie -14 dni elo podpisům

tsjto Zmtuvy, ak nie je dohodnuté inak. Podnik má právo na úhradu sumy úmernej rozsahu poskytnutého plnenie do momentu odstůpenia. Týmto súhlasom nie je dotknuté právo Učestnike

odstúpiťv lehole 14 dni v zmycte tohto bodu. Podnik zároveň s touto Zmluvou odovzdal Učastníkovi aj infornáoiu v zmycte 3 ZoOS.

Účastnik bene na vedomie, že v súlade S Neriadenim Eurůpskeho parlamentu a Rady (EÚ) Č. 531/2012 O roamingu vo verejných mobilnýcb koniunikačných siet‘eoh v rámci Únie má Učastnik možnosť
zvotiť si alternalivneho poskylovatela roamin9u něho ato je Podnik bez poptalkov alebo sankcie. učastník podpiaom tejto Zmluvy potvrdzuje. že boto možnosti podle predchádzajúcej vety tnfotnnovaný
Učastník ďelej bene na vedomie. že ak si zvoli elternelivnebo poskylovate[a roamingu, poskytovanie služieb roamingu Sa riadi podmienkami dohodnutými medii Učaatnikom anim zvoleným alternetivnym
poskylovatatom roamingu n že Podntk v rozsahu poskylovanom alternal,vnym poskylovaterom noamingu nezodpovedá za poakylovanie služby roamingu.

NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUVV: Podnik naodvolalelne navrhuje Učastníkovi, ktorý nie je spotrebiletom, uzevretie rozhodcovskej zmlu‘0‘ vo formy tozhodcovskej doložky
nasledovnom zneni (ďalej ‚RZ‘): ‚Podntk a učastnik se dohodli, že všelky spory. klone vznikli alebo vzniknú v závislosti s Platobnými službami Podniku: budú rozhodované prad Stálým tozbodcovským
súdom Slovenskej bankovej asooiácie Malej ‚RS‘) jedným rozhodcom. ato podIa Statutu a Rokovacieho poniadku RS, Rozhodnutie RS bude pre Podnik a Učastnika závázriá. Učastník má právo odstúpit‘ od
tejto RZ, ato píaomne do 30 dni odo dňa jej uzatvotenia. Učaslnik berte na vedomie. že nie 1e povinný prijať predložený návrh na uzavretie RZ a ak tento návrh neprijme. spoty rnedzt učastnikom a Podnikonn
v‘yplývajůce z posky‘tovania Plarobných služieb Podntkom budů nešit‘ všeobecne sudy podle osobitných právnych predpisov. Pni)atim návrhu na uzavretie RZ nie je dotknuté právo Učastnika abbo Podniku
predložit‘ spor týkajúci se Platobných služieb Podniku na rozbodrrut,e všeobecnému súdu Toto právo však zaniká ak Podnik abbo učastník už podal žalobu na RS, ptetože po začali rozhodcovského
konenia nemožno vtei ‚Stoj vec, koneť a rozhodovať na vteobecnom aúde.
Účastnik uvedený návrh Podniku ne uzevretie rozbodcovskej zmlu‘ry vo torme ozhodcovskej doložky prijima:
DÁNo /NIE

VYHLÄSENIE ZÁSTIJPCtJ uČASTNIKA (ak je Ůčastnik restčpený): Vyhlaaujsm, že som oprávnený konat‘ v mene a na účet Účastníka na základe pisomnáho splnomocnenra 5 úradne oveleným
podpisom Učastnika alebo na základe zákona alebo na zaklade oibodnutia šlátneho orgánu

VLozomecia3ljanuára2úl7 V dňa

1«

________

S9vak Telekom, a S. Kalná KTR. cr0.‘ V zaslúpenb V zaslúpeni

lngram Micro S ovaX a s.r c ‚So siocn Logisiký Cane Svor/a

areál kMstpoint 02 _ozornc ičo 35679157
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Dodatok
k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, S S S S

uzavrQtý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov
t. Č. 903843970, SIM karta č. 8942102380005418511
(ďalej len “Dodatok“)

ST - C
PODNIK
Obchodné merto Slovak Telekom, as.
Sídlo / adresa Bajkalská 28,81762 Bratislava
Zapisaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 20811B
ičo 35 763 469 I Dič I 2020273893 lč prs DPH 51(2020273893
Kód predajcu CUST.ESHOP.SELFCARE.XX.X,X Kód tlačiva 192
ZaslĽtpený lngran Micro Slovakia, aro., to sidlom Logistický areál Westpoint D2, Lozorno, lCO; 35879157

(dala] Ian “Podnik‘)

ÚČASTNÍK- PRÁVNICKÁ OSOBA J FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodně mano / názov Kalná KTR, aro.
Sidlo/ miesto podnikanis Cervenej armády 170155,93532 Kalná nad Hronom - Kalná
Register, číslo zápisu podnikatefa Sro(1 2588JN
Ičo 38541 940 DIC I l prs DPH
Zastúpený Daniel Svorda, RC:7601206712, COP:EH191912

(ďalej len “Učsstnik“)

TABUĽKA Č. I
Program stužieb Happy L NAJ Aktivsčný poplatok 10,00 C
Minimálny program Služieb HAPPY L NAJ Doba viazanosti 24 mestacov
Typ MT/Dátově zariadenie Samsung Galazy $7 32GB
Výrobné číslo (lMEl) 355230084834062
Akciová <lipna cena za MTlDátové zariadenie I 29,00 C
Neakciová maloobchodná cena za MT/Dátové zariadenie 699,00 €

Sůčet všetkýcb zliav zo štandardných poplatkov za Služby 60,00 C
Zmíuvná pokuta základ - počiatočná suma, ktorá bude klesať) 620,00 €

Podnik a Učastnik uzatvárajú tento Dodatok, ktorým ta Zmluva o poskytovaní verejnýcb stužieb uzatvorenú vo vztahu k t,č/SIM karle 5 číslom uvedením v záhlaví lohlo Dodatku mení a upravuje
rozsahu a spósobom uvedeným v tomto Dodatku <ďalej len ‚Zmiuva“). Ostatně uetanovenia Zmlunj, idoré nie sú týmto Dodatkom dotknutě zostávajú v platnosti bez zmeny.

1. Predmetom tobto Dodatku je:

a) aktivácia programu Stužieb uvedeného v tebutke Č. I lohre Dodatku, ato vo vztahu k SIM kase uvedenej v záhlavi tohto Dodatku, resp. k inej SIM kane, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať
dalej len “SlM karta“) e tým, že Učastník je povinný zaplatit aktivečný poplatok za akliváciu SIM karly uvedený v taburke Č. 1 tohto Dodatku:

b) závázok Účastníka riadne a včas platit cenu za zriadenie a poakylovenie Služieb Podniku podra zvoleného programu Služieb a dodržiavať tvoje povinnosti v súlade So Zmluvou, týmto Dodatkom,
Všeobecnými podmienkami pre poskylovanie verejných síužieb (ďalej Ian ‚Všeobecné podrnienkf), Cennikom pre poskytovaníe síužieb Podniku (dalej len Cennik‘) a závázok Učastníka zaplatit
Podniku administrativny popletok v túlade 5 Cennikom za vykonanie administrativnych alebo techniokých zmien v systěmoch Podniku v aúvislosti 5 uzavretím tohto Dodatku k Zmluve, a to vo výške
3.98 €s DPH Metej len ‚Administrativny poplatok“), pričom Administratívny poplatok bude Učastníkovi vyúčtovaný v prvel (aktére za Služby ..njatavenej Podnikom a doručenej Učastníkovi po podpise
tohto Dodatku k Zmluve, akta Učaatnik s Podnikem nedohodne inak; Učastník nie le povinný zaplatíť Podniku Administrativny poptatok, ak ta uzatvára Dodatok (i) súčasne 5 aktiváciou novej SIM
karty, kedy Sa účtuje pristušný aktivačný poplatok, (š) pri precbode zo služby Eaty na niektorý z mesačných programov, kedy ta účtuje poplatok za preobod v súlade 5 Cenníkom, (iii) na základe
objedněvkyzedanej proetrednictvom Siužbye.shop. Učasinik podpisomtohto Dodatkuvyhíaauje, že boloboznámený Podnikom, žeaktuálne informácieo platnýchcenách za Službyje možněziakat

ektuátnom Cenniku dottupnom na swnů telekom-sk alebo ina] internetovej stránke Podniku, která ju v budúcnosti nahradi ana predajných miestach Podniku.

c) závšzok Podniku zabezpečit‘ Účsstn tkovi prodsj n,ohitnáho telefónu (dala] len “MY‘ za akciovú kúpnL‘ cenu špecifkovanú v iaburke č, 1. Účastník bene na vedomie, že rozdiet medzi neakciovou
maloobchodnou cenou MT podra Cennike neakciových telefónov aktuálnaho v daň uzavretia tohto Dodatku vo výške špecitikovanej v tabutke Č. 1 a akdovou kúpnou cenou MT podra tohto Dodatku
predstavuje zravu vo výške uvedenuj v taburke Č. I poskytnuti Podeikom Učastnikovi (ďalej len ‚z[ava z ceny MT“l z důvodu doby viazanosti dohodnutej v zmyeíe tohto Dodatku, Učastník evojim
podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifkovaněho MT;

d) prograrnom Služieb Pappy oznečaným v tomto Dodafltu doplňujúcou informáciou vo formáte ‚NAS je štandardný program Stužieb Happy na príaíušnej úrovni uvedený v Cenníku, ako aj v dalších
reklamných 5 propagačných rnateriáloch Podniku, pričom táto doplňujúca informácia je iba informativneho charakteru z důvodu označenia, že k danému programu Služieb aú poskytovaná v rámci
vorných minút aj volania do EU 5 prichádzajúce roamingové hovory v EU a ině beneltty na základe tohto bodu Dodatku: Podnik je oprávnvný túto doplňujúcu informáciu uvádzat aj vo vyúčtovaní
služieb poskytovaných k SIN kaee počas ti‘vania doby poskytovania zravneného mesačného poplatku pri označeni prislutného poskytovaného programu Služieb Htppy,

e) závázok Podniku poskidnút Účastníkovi službu Magio o s dopinkovou službou Magio GO Archiv (ďatej len ‚Magio GO‘) So 100 % zlavou z ceny jej mesačného poplatku podIa Cenníka počat
celých 3 zúčtovacích období od jej aktiváoie na základe tohto Dodatku (ďalej len ‚obdobie beneiltif). Dátové prenosy s(žvisiace 5 využivaním služby Magio GO Sa čerpajú a spoplatňujú v zmyste
platného Cenníka. Ponuku podra tohto písmena niv je možné kombinovat‘ s akoukolvek inou akciovou ponukou Podniku, ak nie je Podnikom stanovené inak. Po uplynutí obdobie benettu bude
služba Učastnikovi ausomaticky deaktivovaná, ak nepožiada o duaktiváciu skůr Učastník má právo požiadat Podnik, prad uplynutim obdobia benetitu, O ponechenie služby ektívnej Týmto nedójde

deaktivácii služby a bude v ďalšom obdobi poskytovaná za podmienok podIa Cvnnika.

1) závazok Podniku poskytnút Účastnikovi kupón, ku ktorému bude po uzavreti tohto Dodatku prostredníclvom SMS správy doručaný jedinečný jednorazový kód (ďalej len ‚Kód‘), na základe kterého
bude osoba. ktorá ta týmto Kódom preukáše (ďalej len Oprávnená osoba‘) poskytnutá zrava pri kůpe mobilného telefónu z sksuálnej ponuky Podniku (ďaíej Ian ‚Zariadenie‘), ato vo stýške 100,00
C s DPH z akciovej kúpnej ceny Zariadenia alebo z drubej ídoplnkovej) časti mesačnáho poplatku za program Happy alebo 50,00 € 5 DPH Z neakoiovej kúpnej ceny Zariedenia (ďalej len ‚Zíava‘).
Platnost Kčduje2 mesiace odjeho doručenia. Platnost Kódu tiežzaeiká momentom využitis práva Učastnika na odstúpenieod tohto Dodatku do 14 dni odjeho uzavretia podia zákona č. 102/2014
Z.z, Kódle neprvdajný, Pri uplatnvni nároku na Zravu Z druhej (doplnkovej) čaati mesačnébo poplatku za program Happy ta celková výška Zlap,‘ rovnomerne rozpočíta na jednotlivé mesačné poplatky
počas celej doby viazanotti. Zravu je možné uplatnit‘ ibe do výšky drchej (doplnkovej) časti mesačného poplatku za program Happy, vo zvyšnom rozsahu Sa flava neuplatňuje, V pripade, ak výška
poakytnuiej Zlap,‘ presiahne výšku neakciovej kúpnej ceny Zariadenia atebo akciovej kúpnej ceny Zariadenia. je kúpna cena Zariadenia 1,00 € S DPH, Pri uplatneni nároku na Zrsvu, Oprávnenej oaobe
nevzniká nárok na doručenie ďalšieho Kódu, Nárok na potkytnutie Zra‘.nj zaniká súčaane S týmto Dodatkem v prípede využitia práva Učastniks na odstúpenie od tohto Dodatku do 14 dní od jeho
uzavretia podrazákona Č. 102/2014 Z.z, Vpripade zániku tohto Dodatku podIa predchádzajúcej vetyje Učastník povinnýztitulu bezdóvodnéhoobohatenia vrátitvšetko, čo na záklsdetohto Dodatku
prijal, vrátane náhrady za poskytnutú Zfavu v peniazoch. Ponuku podIa tohto písmena tohto bodu Dodatku nie je možné využivat 5 akoukorvek inou akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných
pokynov Podniku nevyplýva niečo ině.

9) Účastník může po splneni podmienok uvedených v Osobitných podmienkach pre poskylovanie zlity Magenta I spoločnostou Slovak Telekom, as, «Zalej aj ako ‚Osobitné podmienky Magenlal) a
Cenniku získat viacerě zra‘,‘t. Ak uzatvorením lohlo Dodatku Učastnik ziskava určité benetity. zlavy atebo ině výhody, tak tieto benetry, srsty alebo ině výhody sú pine zíučitefné to zravami Magenta 1.

2. Účsstnik zároveň bene na vedomie a aúhtaai stým, že (i) počas doby viazanosti nemůže požiadat vo vztahu k SIN karle uvedvnej v záhlaví tohto Dodatku o aktiváciu atebo o zmenu aktivovaného
programu Stužieb na program Služieb iTarifť, okrem pripadu, ak ta jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb ilariřt a za spinania podmienok stanovených Podnikom (1) počat doby viazanotti
nemůže požiadat vo vzt‘ahu k SIN kane uvedenej v zábiavi tohlo Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb Podra seba, okrem pripadu, ak ta jedná
zmenu už aktivovaného programu Služieb PodIa sabat za eplneeia podmienok stanovaných Podnikom, (či) počas doby viazanosti nemůže požiadat ve vztahu k SIM kane o aktiváoiu alebo o zmenu
aktivovaného programu Služieb na program Služieb Happy. okrem pripadu, ak ta jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Happy a za tplnenia podmtenok slaeovených Podnikom

3. ZÁVÁZOK VIA2ANOSTI: tJčastnik ta zavázuje, že po dobu špecitikovanú v taburke č, 1 odo dňa uzavretia tohto Dodatku «Zalej len ‚doba viazenotli‘): (ij zotrvá v zmluvnom vztahu t Podnikom
bude vo vztahu k SIN karle využivať Služby Podniku podIa Zmluvy v znení tohto Dodatku, teda nevykoná žiadny Úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy, a (ii) bude riadne a včas uhrádzat cenu
za poskytované Služby «(alej len ‚závázok viezanostii. Porušenim závázku viazanosti preto je:
a) výpoved Zmíuvy Učaalnikom, ak výpovodná lehota alebo má osobitne dohodnutá lehote uplynie počat dojednenaj doby viazanosti:
b) žiadost Účastníka O prenesenie Ielefónneho čisla uvedeného v tomto Dodatku k mému podniku poakytujúcamu služby elektronických komunikácii, ak v důsledku tejlo žiadotti dójde k ukončeniu
Zmluvy počas dojednanej doby viazanotti;
c) nezaplatenie ceny za poakytnulě Služby Účaatníkom do 45 dni po splatnosti, na základe ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmtusy: «(alej len ‚porušenie závazku viazanotti‘).

ZMLUVNÁ POKUTA: Podnik a Učastník ta dohodli, že porušenim závšzku viazanoati vznikne Podniku voči Učaetnikovi právo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty- Zmluvná pokuta okrem
sankčnej a prevenčnej funkcíe predstavuje aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku v důsledku porušenia závázku viazanotli vzhradom na benellty. klorě Podnik poslqt‘tol Učastníkovi
na základe tohto Dodatku, Benefllmi ta rozumie sútet všetkých zliav zo štandardných poptalkov za Služby (vrátane dopinkových) podia Cennika, ako aj ziava z ceny Mf. ktorá predstavuje rozdiel
medzi natkciovou a akciovou kúpnou cenou, ak bol Učastnikovi na základe lohlo Dodatku MT poskytnutý. Beneůty poskytnuté Učastníkovi na základe tohto Dodatku té uvedené v bode 1, lohlo
Dodatku alebo v Csnníku, Základom prevýpočet zmluvnej pokutyza powšenie závazku viazanotli je suma špeciilkovanú v tabulka č. 1, ktorá zohiadňuje Benet9ty poskytnuté UČaatnikovi podia lohlo
Dodatku (ďaíej len ‚Základ pre výpočet‘). VyÚčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podia nižšie uvodeněho vzorca. klorý vyjadruja denné kíesanie zo Základu prs výpočet počat plynutia
doby viazanosti až do dIa ukonČenie Zmluty v důaledku porušenit závázku viazanosti podra pítmena a) alebo b) predchádzajúceho bodu lohlo Dodatku alebo do dIa prerušenis poakytovsnia Služieb

dóttedku porušenia závazku vlaženosti podle pismena c) predchádzsjúcebo bodu tohto Dodttku:
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. .

Wúčtovaná suma zmluvnej pokuty = Základ pra výpočet - (počet dni uplynulých zdoby viazanostticetkový počet dni doby viazanosti • Základ pre počat)

Zrnluvná pokuta je splatná v tehote uvedenej na faktúre, ktorou je Učastnikovi vyúčtovaná. tihradenim zmluvnej pokuty zaniká dojednaný závázok viazanosti, preto Účastník zmluvnú pokutu za

porušeniezávázkuviazanosti zaplsti iba jedenkrát. Podnik jeopráenený požadovaťnáhradu škody spčsobensj porušenírnzávázkuviazanosti, pre pripad kterého botsdojednaná a vyúčtovaná zmluvná

pokuta. len vo vške presshujůcej sumu vyúčtovanej zmtuvnej pokuty.

4, Tento Dodatek je platný a účinný dňom jeho podpisania zmluvnými stranami, pričom zmena póvodněho programu Služieb podIa bodu 1 plam. a) tobto Dodatku aIw aj aktivácia stužieb V zrnysle

bodu 1 ohlo Dodatku bude vykonaná najnsskčr do troch piacovnýcb dni nasledujúcich po dni uzavretra totrto Dodatku. Tento Dodatok Sa uzatvára na dobu určitú. ato na dobu viazanosti uvedenú

bode 2 tobto Dodstku, která sa v pripada prerušenia poskylovania Služieb Podniku na základe žiadostt Učastníka abbo na základe využitia práva Podniku prerutif Účastníkovi posktdovanie Služieb

vypljnmtúzeho piístušných právnych predpisov atebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži O obdob‘e zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerukenia poskylovania Stužieb Podniku (počitané

dřiocb), kody doba v,azanosti neptynie. V pripade ak Učastnik uzavrel tento Dodatek pri jeho doručeni kur‘áronn, t° pra účely posudzovania začiatku Doby v‘azanosrt uvedenej v bode 2 tohto Dodatku

rozhodujúct okamth aldivácie stužieb v zmysle bodu 1 totsto Dodatku abbo zrrleny póvodnaho programu služieb podIa bodu 1 pism. s) toMo Dodatku Podnik a Učastntk Sa dohodli na určeni dbvodów

podstatnej zrneny zmtuvných podmienok tak, že teto dbvody su obsahom časti Všeobecných podmienok pra poskytovanie versjných stuž‘eb Podniku, upravujucej Zmenu Zmluvy.

5. Zmtuvné strany sa dohodli že v pripada amany sadzby danu z ondanej hodnoty ie Podnik opnávnený ktoiukoivek z konečných cien stužieb Podniku upravtl‘ tak, tek základu dana cane bez DPh)

up‘atni saozbu dano z s‘idanej hodnoty aktuátru v čase vafli-ve dařovej oonirncso Podni<u

S. Tento Dodatek triod reoddetiter,ů sůčast Zni tr

V Lozorna, dňa i. tanuára 2017

________

Sl9vyTelekom, as. Kalná KIR, s no.

v zastúpení V zastúpeni
lngram Micro Sbovakia, s.r o., se sidborn Logistický Daniel Svorda

areál stpoint 02, Lozoreo. tčo: 35B79l57
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Dohoda o zmene Zmiuvy o poskytovaní verejných siužieb — dopinková
služba Zdiei‘anie dát z paušálu . .
k Zmluven poskytovaní verejných služieb uzavretej v zrnysle zákona č, 351/2011 Z. z. o elektronických koniuníkáciách
V zmysle neskorších predpisov k tel. číslu 903843970
(d‘alej len “Zmluva“) medzi

ST . C

PODNIK
Obohodn6 mano Slovak Telekom, as.

Sidlo Í adresa Bajkalská 28,81762 Bratislava

Zapisaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/8

IČO 35 763 469 J DIC I 2020273893 iČ pre DPH 5K2020273893

Kód predajcu CUST,ESHOP.SELFCARE.XÄ.XX Kód tlačiva 210

Zaatůpený Ingrann Micro Slovakia, aro. so sidlom Logistický areál Westpoint D2, Lozorno, lCD: 35579167

(ďsIei len ‘Podrik“) 8

ÚČASTNÍK. PRÁVNICKÁ OSOBA! FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ

I Obchodně „seno ‚ názov Kalná KTR, aro.

rSid ‚ miesto oodn‘karia Cervenej armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom - Kalná

Register. čisto zápisu podni‘satera Sto/l 2588/N

IČO 36541 940 DIČ I tČ pre DPH

Zastůpený Daniel Svorda. RC:7601206712, COP:EH191912

tďatej len ‘Udastnik)

Na základe vzájom‘iej dohody em Jvnc:, s‘sán Sa póvodný text ZmIje,i O poskvlovani verejných služ:eb fo:mou teto Dot‘ocy meli a dzřa rak aIso e uvedeně v tajto Dohoda

1. Pocn k a Učastník Sa ýmto dol-,ccš na:

a> ak:ivaci, coplnkovet s.užby Zcie(anie dát z pašáIu to 700 % Jarou z mesačnéno pop.a:ku počat zsč1ovac.eho obdoom preb,erta1,meho ku ddu aklrvác,e Iejto služby a počas .nas.edu.jůctch 24

zúčiovacicb obdobi i.v/uživanla lejte služby Mataj telte Dohode len ‚Zuhodnené obdobie‘) za podm‘enok V smysle aktuálneho Cennika pre poskylovanie služreb to súčasným poskylnulim I doplnkovej

SIM karty k doplnkovej tlužbe Zdierunie dals paušálu ďate1 len ‚DopInková 51Ml:

IŠové číslo Doplnkovej SIM I 39421 02380005418569 Tetetonne číslo I 903845092 H
Podmienkou poskytnutia rššie uvedenej zravyje uzatvorenie emluvp/ a dodatku ao závázkom viazanost‘ na 24 mesiacov na niektorý z programov služ‘eb Hzppy L alebo yšši a jeho následné Isvjuživanie.

V pripade nesplnenis podmienky podra predcbádzajúce1 vety alebo po uplynuli Zvýhodnenébo obdoba bude Služba Zdieranie dáte paušálu spoplatneriá podra aktuálnebo Cennika pra poskylovan‘e

sLužieb. Nová DopInková SIM poskytnutá k doplnkovej službe Zdieíanie dáte paušálu bude hjnkčná nalneskór do 2 pracovných dni od podpisania Iejto Dohody, pričom za akliváciu Doplnkovej SIM

je Učastnik povinný zaptatiť zvýhodnený aktivačný poplstok vo ‘.ýške 0,00 € S DPH- Učastnik podpitom leIlo Dohody polvrdeuje preveatie vyššie špecilikovanej Doplnkovej SIM k doplnkovej služba

Zdieranie dáte paušálu Podmienkou ‘flužívania doplnkove1 služby Zdieranie dát zpaušálu je eXistujúca aktivna dátová služba v rámci mesačného programu stužieb Happy poskytovanému vovzťsbu

telefónnemu čistu uvedenému v záhlavi leilo Dohody, pričom zmenou v osobe Učastnika Zmluvy o poskytovaní verejnýcb služieb dochádza k deaktivácii doptnkovej služby Zdieranie dát z paušálu.

2. Táto Dohoda tvori neoddeliternú sůčasť Zmluvy o poskytovaní verejných stužieb v zneni jej neskorších zmien S dodstkov. Všetky práva s povinnosti, kloré nie sú upravené touto Dohodou, ostávajú

zachované v póvodnom znení. Prosíme uchovab tůto dohodu pre pripad reklarniácie.

VLozotne,dňa3l januára2Ol7 V dna

%ovak Tutekom, ss.

V zavtůpen! V eastúpení
lng‘am M co Slovakia, s‘ o., so sidlon‘ Logiuický Daniel Svorda

ava Vt.stocí1t D2 Lozoeno. IČO 35479157
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VÝHODY A PODMIENKY SKUPINY MAGENTA 1

ZVÝHODNENÉ SKUPINOVÉ CENY PO ZARÁTANÍ SKUPINOVEJ ZLAVY

CENY PRE PAUŠÁL HAPPY S TELEFÓNOM

XS MINI XS S M L XL VOLANIA XL XXL PROFI

Štandardná cena

5,99 € 999€ 1699€ 23,99 € 29,99 € 2999€ 3999€ 5499€ 6999€

Počet služieb
v skupina
s úrovňou M
a vyššou

_________ ____________ ____________ _________________________________________ ____________ _________________________

2

3

___________________________ _______________________________

4
ztoho min. 1
služba pevnej
siete

5
z toho min. 2
služby pevnej
siete

CENY PRE PAUŠÁL HAPPY BEZ TELEFÓNU

XS MINI XS S M L XL VOLANIA XL )O(L PROFI

Štandardná cena

4,99 € 9,99 € 15,99 € 19,99 € 27,99 € 27,99 € 35,99 € 46,99 € 59,99 €

Počet služieb

S Úrovňou M
Zvýhodnená cena za počet služieb v skupme

a_vyššou

___________ _______________________ __________ ___________ ______________ ___________ ________ ___________

2 4,49 € 8,99 € 14,99 € 17,99 € 25,99 € 25,99 € 31,99 € 42,99 € 55,99 €

3 3,99 € 8,49 € 13,99 € 16,99 € 23,99 € 19,99 € 29,99 € 40,99 € 53,99 €

4
ztohomiri. I 349€ 799€ 1299€ ‘59€ 2199€ 19.‘9€ 2799€ 3899€ 5199€
sluzba pevnej
slete

5
ztohomin.2 299€ 749€ 1,99€ 1‘,99€ 1999€ 1999€ 2599€ 36$9€ ‘99€
sluzby pevnej
slete

Úolné inlormácie a po3rnien<y s<ipiny Magema 1 sú uvedené v Špeciányc9 oochodných oodrnerikaci na vňwie:ekom.s</magen1a1-skupina

Ten:o cokumei poskyluje zákacé r‘ormác e O ‘ýiocách a ooůmienkat s<tpiny Megerta 1. Naorecstavuje náv‘h na Jzalvo‘Qn e zmluy

a,‘alebo akýkolek závézok spo‘očnost Slovak “elekom, a. s., na awomalické poskycvanie z‘iav alebo iod v ňorn uvedených bez solnenia

príslušných podrnienoK sKupiny Magenta I. Tento do<ument slúžF lučne na inlormačně účely.

• • ZAŽIME TO SPOLU

Zvýhodnená cena za počet služieb v skupme

549€ 899€ 1599€ 21,99 € 2799€ 2799€ 35,99 € 50,99 € 6599€

‘,99 € 8.‘9 € 1 4,99 € 23,99 € 25,99 € 21 ‚99 € 33,99 € ‘8.99 € 63,99 €

4A9€ 799€ 39€ 1999€ 239€ 2199€ 3199€ 4699€ 6199€

3,99 € 7,49 € 1 2,99 € 1 8,99 € 21,99 € 21,99 € 29,99 € 44,99 € 59,99 €



VÝHODY A PODMIENKY SKUPINY MAGENTA 1

Svoju skupinu a svoje členstvo v skupme mĎžete pohodlne vytvoriť a spravovať na:
wwwtelekom.sk/magental -skupina

ZÁKLADNÝ PRINCÍP
ČÍM VIAC ČLENOV V SKUPINE, TÝM VÄČŠIE VÝHODY PRE CELÚ SKUPINU

Kto tvorí skupinu
• 1—5 mobilných skjžieb S paušalmi Happy, Bez záväzkov a s karlou Easy.

• 1—3 služby pevnej siele ob programu M a vyššie palriace niektorému z členov skupiny s mobílným číslom.

• Móže ísťmax. o I :elevíziu (Vago FV aiebo Bizn s Vi, 1 ntemet Magic Internet alebc Fiernný internet)

a 1 pevnú linku (Doma Haop Bizns inka alecc Magenta Oflice).
• Skup ni méže za oži:záKaznĺk (Správca) S paušá on- Haopy M a vyšš‘m.

Aké výhody v skupme mčžete získať
• Skupinová zläva na paušál Kappy

• Získavate, ak sú v skupme miHmálne dve služby s úrovňou M alebo vyŠŠOU (mobilné alebo pevné).

• ČH jev skinine viac č‘enov s úrovňou s užby M a!eco vyššcu. lým je zéva na oaušál pre každého člena skupiny vyššia.

• Volania a SMS medzi členmm skupiny zadarmo
• Získavale, ak sú v supine minim:ne 2 s‘užby s úrovňou M a abo vyššou rnob:lné a ebo pevné).

• Služba MagentaCLOUD, vďara k:ornj si vzájomne vyriea:e folky a zabávate sa na videácn cele rodny
• Pójdeto Light: Neob‘neczená prof esionálna :ecnnická oooc pra ažcého člena rodiny,

• Zékavate. a< jev skupte n-inirálne 1 pevná služba s řovňou M aieho vyšou.

Kedy získavate aků výhodu
• Výhodu volania a SMS medzi sebou zadarmo získavate automaticky, keďvstúpite do skupiny, bez ohl‘adu na viazancsĹ

• Skupinovú zlévu na paušál Happy získavale, ak ste vdéka paušálu nevyužili mé špeciálnu akciová ponuku.

• Skupinové zľava sa zvyšuje zaradením mobilnej alebo pevnej služby s úrovňou M a vyššou do skupiny.
• Ak vstúpi do skupiny zákazník s paušálem Happy M a vyšším, ziska skupinovú zľavu a zároveň zvyšuje skupinovú zlévu všetkým členom

v skupme, ktorí sina svoj paušál neuplatnili inú špeciálnu akciová ponuku.

• Ak vstúpi do skupiny zákazník s paušálom nížšim ako Happy M, získa skupinová ziavu, ale nezvyšuje skupinová zlévu ostatnýni členom vskupine.

• Ak je do skupiny zaradená pevná služba s úrovňou M avyššou, všetkým členom v skupme s paušálom Kappy sa zvyšuje skupinová zľava.

Podmienky skupiny
• Skupinu máže tvorif 1—5 mobilných telefónnych čísel.

Teleíónne čísla skupiny mčžu patriť réznym účastníkom (tyzická osoba alebo podnikatel). V prípade zaradenia telefónnych čisel podnikateľa

(fyzická osoba — podnikatel‘, právnická osoba) méžu byt‘vjednej skupina lelelónne čísla len jedného podnikateľa.

• Jeden podnikalaľmóže mal‘vytvorenú en 1 skupinu.
• 1 mobilně lelefónne číslo alebo jedna pevná služba móže zmenif skupinu max. 2-krát ročne.

• Skupinová zläva nic je kombinovateľná sinými zľavami.

Skupinová z[éva, na klorú má zákaznik v skupme nárok, sa prepočitava na každé zúčtovacie obdobie na základe podmienok splnených

počas príslušrébo zJčovacie‘ic cbdohia (rap počet služieb v skupme s úrovňou M a vyššoa)

Skupinu móžete spravovať
• Na wece wwteleKo—sk/magenta1 -skup a

• V aplíkáďi Telekor.

Svoju skupinu a svoje členstvo v skupme móžete pohodlne spravovaf na;
vpvw.telekom.skr1acenla1skupina

Na web stránka a v aplikácii móžete:
• zaicžf sKupinu
• pozvaťč.ena d-o skupHy (ak sie správce skuoiriv).
• zisl.t akú zrýnodneni skupinová cenu máte
• zistiť, aké skupinové výhody ste získali (napr.s kým si móžete volať a esemeskovaf neobmedzene)

• • • • ZAŽIME TO SPOLU



Súhlas so spracúvanim údajov Účastníka na marketingové účely
Žiadosť o začlenenielvyčlenenie dolz databázy
t. Č. 903843970.SIM karta č. 8942102380005418517

. M

Obchodné meto Slovak Telekom, as.
Sidlo / adresa Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Zapisaný Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddtel Sa, vložka dialo 2081/B

IČO 35 763 4 DIC I 2020273893 lC pre DPH SK2020273893

Kód predajcu CUST.ESHOP.SELFCARE.XXXX Kód tlačiva 208

Zastúpený lngram Micro Slovakia, aro., So aidlom Logistický areál Westpoint D2, Lozorno, CO: 35879157

(ďalej len Podnik)

ÚČASTNÍK - PRÁVNICKÄ OSOBAj FYZICKÁ OSOBA PDDNIKATEĽ

Obchodně meno I náiov Kalná KTR, aro.

Sidlo ‚ miesto podnikania Cervenej armády I 70/65, 935 32 Kalná nad Hronom - Kalná

Register čislo zápisu podn‘katera SroIl2SSBltl

IČO 36541940 DIČ I I pre DPH

Zastúpený Daniel Svorda, RC:7601206712 COP:EH191912

(dalo- 81 UČaat1ik I

UDELENIE SÚHLASU:
Ja. Ůčastn< týrnto súhlasi‘n aby apc otrost Skwak Tetekoer as- Bakatská 26 8 762 Bratis‘ava dae len sootočnos( So-jak Teiekornl

(i) / ANO J NIE pouč/sa a moje Ĺda;e na mateti‘gosé (edely lnapr na sycracovan e malretirgcvých tOn4J spoočnost Slovak Telekom aebo iycb oeóbl Te—to a(hlaa sa vzt-1uje na (else

ziskaré Zo včet-sdo-b zn(uvrýci- stal-ov -tedzi rncu a spoločnostoti Sto-jak Telekom V zmys C Podm enok spmcivania oscbnýc, p:evádz-so.njch a lckaizačrých Ida os (dolej Ian Podnienkyl tz-r

aj na .ilaje ‘utoré Ö Jčas:r.ikcv‘ apc očrtost Stovas Telekom ztka zo zrelúv, ktomé bud uzavreté až v budücnost‘. ako aj zo zr-láv uzavretých v-n 1.jlosti S zahřňa ‚dent‘tkatné. kotakté. p:evádzkové

i-tě údae ktcrd soeločrosf Slovak Te eson taka v súviatoat S pos-tytova,im S už‘eb (iapt doba t-santa zrnily, druh p:ogra-nu S už/sb. akt vovaré stužby obem peedczy mnou volará tele‘óire

čista), svýnin koj mójhc rodného č/s.a čista identjltkačndto dok adu aebc ir/ho dokladu totožnost‘. štátnej pna uš-,osti a výške mojsch -‚eu[-radenýcl- závázkov Tento stIhlas sa vzt‘ahu,e aj na Jdaj O

datume mójho narodenia a na údaj o mojom pohlavi (mužlžena) uvedeně snjššie v taburke: Slovak Telekom móže na základe poskytnutého dátumu narodenia tpracuvaf na marketingové ‚ičaty aj údaj

roor veku Za,oved ssh asfl. aby -‘a apo očnos S‘ovak Te‘ekom kontaktovala p‘e (staly priameho rnasketirgu produktov 5 služieb apoločnosti Slovak Telekom a stých os/h najma pmstrednictvcm

solaria aulomal.ckých voaccF systémov zaateania elektronctej pošty vrátane SMS a MMS Stáhlas podra tobto bocu tvá do uplynul a 1 roka po zániku vketkýčts zm!uaných vzt‘al-ov meda: mnou

a sooloč,cstbu S ovak Teltkom
(ii) JANO I ME pomižvala lokal začné idae označLj(ce :eogratctú potot-u n-o icn korccch zanadeii za ůčelom poskytova duž/sb s v/danou hodiolou Wales len S‘užbyi. oroat:ednictvom

kto‘ých zíssam or/stup k zíaeam qhooným a-sojám a is/m Leieyrom (ďalej len benefi,r :os-syiosaných zo strary epc‘oótoati S Iova.k Telekom alebotretch osóo Zarovey aul-tasen. aby sna spoočnost

S ovak Te‘ekom kontaktovaa pre Jo y poakylrutia Služ/sb nrost-ed-iiclvom zatieaflia e e‘stonscke1 pekly srátane SMS a MMS Lokal/sár a korcové/so zariaden‘a bude rea/sosaná ten y pripade ais

korcové zartaďer:e vsm(p do jre-i-tet-o okr-jlu v kiorom je beref,t cosky‘to-raný. a lov rozsanu ana čas nesyhrulné na powr/lnLtie S.užieb. B i/š e podm enky pctkylovania S užieb sú uvedené

ra nhp.iIsAws telekom sekbm,yirokanaL Ulaje o okal/sd-di koncového zadadenia nebjdu poskytnulS telmm oaooámn Tento stIhlas je uoe‘ený no zániku všetkýcb zrluv-iých vzťal-c-j medá mnou

a spoiotnosťoo Sb-sak Te‘eoet lysaluzc1 aa tokalizovančeo kotovél-o za-iacenia

In) J ANO I N C cossyita udae Orre v -ozsah-j Jvece-lzni v ooce (tl spn očnnsti Zoznam. S íO. Zoo-am Moile. sto - °csAm soci sr o-, ada šito dcé‘skynr rpo‘očncsliam spctočncst Slova<

Telekom helo osoby mé/u použivať poskytnutě údaje na marketingové účely uvedené v bode (‚) (tzn. aj na -rjpracovanie marketingových ponúk a kontaktovante volanim alebo elektronickou podlou).

to po dobu I roka po tom. to im budo poskytnutě Podmienky poskytnutta údajov sú uvedené es v Podmienkauh

Spoločnoať Slovak Telekom móže pou//vat moje údaje na marketingové účely za podm‘enok uvedených v Podm‘enkach, V prislušnýcb právnych predp‘soch a v sělade 5 moltmt súhlasmi al< sú
podmienkou spracúvania.
Senem na sedom‘e, že potkytnut‘e údajov a sdtilasov podIa bodov (i), (ii) aialebo (lit) wššle nach spract)vanie na marketingové účely a/alebo na účely poskytnutia služeb s pr‘danou hodnotou je dobrovolné.

huto súhlaay nmó/em kedykorvek odvolat‘ prejavom sóle doručeným spoločnoati Slovak Telekom napr. bezplatným zavolanim na 0800 123 456. Senem na vedomie, že móžemm tpoločnost Slovak Telekom

požiadať O in/ormaciu, ako Sa mole údaie používajsis Detailně jmedzenie práv obsahuje 528 zákona O oohrane osobných údajov a sI bil/kia Specitkované aj v Podm‘enkach

ODVOLANIE SÚHLASU/ODMIETNUTIE POUŽjVANIA ÚDAJOV:

1) Žiadann O syčlenenie z databézy pre zasietanie reklamných informácií cca
JSMS IMMS

J Telemarketing )volaniaj J Ponuky vo faktúre

2) Žiadam
1 aby nil apoločnost Slovek Telekom nezasielala reklamně ponuky a informácie týkajLice Sa produklov a služieb tretich str/n

Vyhlasujem, že unjššie uvedeně sěhlasy zodpoeedajú moje) slobodnej a vážnej vók

V d/a

Č.
tkaná KTR S r 0,

V zastůoen(
Dan el Svoda

na základe poskytnutého ůdaju o datume narodenia móže byl spracůeaný aj vek Očattn,ka

‘9 ozračenm onislukného polička Učastnjk ‘jaJruje. že s ne/e á byť kortaktovarý daným kanálY— alebo 5 danými ponukami

doplni Sa obcnodné me-scz,ázov. menc a p:iezv sko. brko/s. podpis a pečiat<a pndpisuůcat-o

11 6936447A1 96
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PODNIK
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Dátum narodenia j I I 1 Zena J Muž

fl e-mail
J Obsahové SMS — Služby mobilnej z/basy

J tlely, letáky zaaielané poštou

Slovak Telekom Citlivé
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Vážený pán/pani Daniel Svorda,

d‘akujeme Vám, že ste sa rozhodli využivať práve naše služby.

Ak ste našim novým zákaznikom, alebo ste prešli z predplatených služieb na mesačný program) program,
ktorý ste si vybrali, Vám bude aktivovaný najneskór do troch pracovných dní od doručenia tejto zásielky.

Zároveň by sme Vám chceli ponúknuť naše ďalšie služby s bezplatnou aktiváciou, ktoré Vám prinesú viac
pohodlia.

Elektronická faktúra
• zasielanie faktúr pohodlne a bezpečne do Vaše] e-mailovej schránky
• vysoká miera bezpečnosti Vašich údajov
• plnohodnotne nahrádza papierovú faktúru a je platným daňovým dokladom
• možnost stiahnuť dáta z faktúry priamo do účtovného systému

Inkaso
• úhrada taktúr prebieha automaticky a bezhotovostne
• len do výšky Vami stanoveného limitu
• garancia, že platba prebehne vždy včas, bez rizika omeškania

Internet V mobile
• surfovanie po webových stránkach, ktoré sa zobrazujú na displeji Vášho mobilného telefónu
• okamžitý prístup na internet a do Vašej e-mailovej schránky kdekol‘vek ste a kedykoľvek chcete

Uvedené služby si móžete aktivovať na bezplatnej zákazníckej linke Telekom 0800 123 500.

S pozdravom

Slovak Telekom, a.s.
Služby zákaznikoni

Upozornenia:
• Ak sa na Vašorn mobilnom zariadeni vyskytne počas záručnej lehoty chyba, za ktorú zodpovedá spoločnosf

Slovak Telekom) as., ste oprávnený tieto chyby reklamovať v niektorom Telekom Centre.
• Reklamačný poradok pre tovar spoločnosti Slovak Telekom, as. je zverejnený na vn.telekom.sk.

Adresa Slovak Telekom. as.
Bajkalaká 28. 81762 Bratislava

Telefón 0800 123 600
ičo 36 163 469

‚Č DPH SK2020273893
E-mail oltce@telekom.sk

Internet vnng talekom.ak
Zap‘aaná v obchodnom regialri Okresného súdu Bralialava I. oddieL Sa, vložka čísfo 2081í8


