~k

• • • • • •

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,
uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zneni neskoršich predpisov
t. č. 910873022, SIM karta č. 8942102180007446224
(dalej len "Oodalok")

ST"C

PODNIK
Obchodné meno
Sídlo I adresa
Zapísaný

Slovak Telekom, a.S.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka číslo 2081/8

ICO
Zastúpený

35763469

DI

Brightpoint Slovakia, S.r.O., so sidlom Logistický areál

Weslpoint 02, Lozorno, Ifo: 35879157

I

2020273893
Kód predajcu

1

I pre DPH
KCTLS4.NR.TMSK.KOLLARIKOVA.LUCIA

I Kód tlačiva

SK2020273893
192
1

. " a
(dalej len Podmk)

ÚČASTNíK - PRÁVNiCKÁ OSOBA I FYZiCKÁ OSOBA PODNIKATEĽ
Obchodné meno I názov
Sídlo I miesto podnikania
Register. číslo zápisu podnikateľa

Zemplínske múzeum
Kostolné námestie i, 071 01 Michalovce

ICO

31297749

DI

I

preDPH

Zastúpený
(ďalei

len ··Učastnik")

ADRESA ZASIELANIA PíSOMNÝCH LISTíN
Zemplínske múzeum

Obchodné meno alebo názov
Ulica, sup. číslo

Kostolné námestie 1

Michalovce

Obec

071 Dl

PS

SPÔSOB FAKTURÁCIE:

o

Elektronická forma faktúry

(ďalej

len "EF1

Poskytovanie EF na internetovej stránke Podniku

Ll

no*

NieD

Císla pre SMS notifikácie o vyhotovení EF
E-mail pre zasielanie EF
./
Papierová forma faktúry (poštou na adresu zasielania písomných listin)
.. Súhlasím s poskytovaním EF podra Všeobecných podmienok a Cenníka a zároveň a súhlasím s poskytovaním EF prostredníctvom internetu sprístupnením na Internetovej stránke Podniku; beriem na vedomie, že na moju žiadosť
Podnik zaroveň zasiela EF na mnou určenú e-mailovú adresu, a že v prípade poskytovania EF mi nebude zo strany POdniku zasielaná písomne vyhotovená faktúra.

I3UĽKAČ 1
Aram služieb
yp MT/Dátové zariadenie
Maximálna kúpna cena za MTIDátové zariadenie
Doba viazanosti
Zmluvná pokuta

Happy XL volania

Pôvodný program služieb

HTC Desire 500 Black
9,00E
25 mesiacov
248,95€

Výrobné čislo (IMEI/EUI)

PODLA SEBA 5 (0,06) N
358044050359047

Minimálny program Služieb

HAPPYM

AKTIVOVANÉ SLUŽBY
./ Dátové služby
Služba: Internet v mobile 500
Akcia: Nezáujem

,/ Happy mobilný lelefón

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

1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a)

zmena pôvodného programu služieb Účastnika na program služieb uvedený v taburke č. 1 tohto Dodatku atalebo poskytovanie programu služieb uvedeného v tabuľke č. 1 tohto Dodatku Účastnikovi,
a to vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku, resp. k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len "SIM karta");

b)

zavazol< Účastnika 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,
V"seobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostrednictvom mobilnej siete Podniku (ďalej len "Všeobecné podmienky"), Cennikom pre poskytovanie služieb Podniku (ďalej len
"Cennik") a záväzok Účastnika zaplatiť Podniku administrativnry poplatok v súlade s Cennikom za vykonanie administrativnych alebo technických zmien v systémoch Podniku v súvislosti s uzavretim
tohto Dodatku k Zmluve, a to vo výške 3,98 € s DPH (ďalej len "Administrativny poplatok"), pričom Administrativny poplatok bude Účastnikovi vyúčtovaný v prvej faktúre za Služby vystavenej Podnikom
a doručenej Účastnikovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastnik s Podnikom nedohodne inak; Účastnik nie je povinný zaplatiť Podniku Administrativny poplatok, ak sa uzatvára Dodatok (i)
súčasne s aktiváciou novej SIM karty, kedy sa účtuje pri slušný aktivačný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy sa účtuje poplatok za prechod v súlade s
Cennikom, (iii) na základe objednávky zadanej prostrednictvom Služby e-shop. Účastník podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznámený Podnikom, že aktuálne informácie o platných cenách
za Služby je možné ziskať v aktuálnom Cenniku dostupnom na www.telekom.sk alebo inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budúcnosti nahradi a na predajných miestach Podniku.

c)

záväzok Podniku zabezpečiť Účastnikovi predaj zľavneného mobilného telefónu, ktorý je bližšie špecifikovaný v tabul'ke č. 1 (ďalej len "MT"). Účastnik berie na vedomie, že MT je v čase jeho predaja
Účastnikovi zakódovaný len na použitie so SIM kartou Podniku a že bude odkódovaný na základe pisomnej žiadosti Účastnika po uplynutí doby viazanosti podľa tohto Dodatku a po uhradeni poplatku
podľa platného Cennika Podniku. Účastnik svojím podpisom zároveň potvrdzuje prevzatie vyššie špecifikovaného MT;

d)

súhlas Účastnika s poskytovanim EF podra Všeobecných podmienok a Cennika a zároveň súhlas s poskytovanim EF prostrednictvom intemetu spristupnenim internetovej stránke Podniku, pričom
Účastnik berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zároveň zasiela EF na Účastníkom určenú e-mailovú adresu. V pripade poskytovania EF nebude Účastnikovi zo strany Podniku zasielaná
pisomne vyhotovená faktúra .

.<áväzok Podniku poskytovať Účastnikovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokračuje vo využivani postpaidových Služieb Podniku s niektorým z programov Služieb Biznis Star
'-"",/ alebo Happy alebo prešiel z využivania služby Easy alebo služby Fix na uživanie niektorého z programov Služieb Biznis Star alebo Happy, a to v spojení s prevzatím zaväzku viazanosti aspoň na 12
alebo 24 mesiacov, zravu vo výške 7% z ceny mesačného pauiálneho poplatku za prislušný program Služieb aktivovaný na základe tohto Dodatku, a to počas celej doby viazanosti dojednanej
podra tohto Dodatku (ďalej v tomto pismene označovaná len ako "zrava"). Počas zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho ku dňu účinnosti tohto Dodatku poskytne Podnik Účastnikovi vo vzťahu k SIM
karte Zľavu v alikvotnej výške podra zostávajúceho počtu dni prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia až do skončenia tohto zúčtovacieho obdobia. Účastnik berie na vedomie a súhlasí s tým, že: (i) Zľavu
nie je možné počas jej poskytovania vo vzťahu k SIM karte kombinovať a súčasne využivať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou, ak nie je určené Podnikom inak, (ii) nárok na poskytovanie
Zľavy zanikne, ak Účastnik počas doby poskytovania Zľavy požiada Podnik o deaktiváciu programu služieb Biznis Star alebo Happy, pričom tento nárok opätovne nevznikne ani v pripade, ak Účastnik
opätovne požiada Podnik vo vzťahu k SIM karte o aktiváciu programu Služieb Biznis Star alebo Happy aktivovaného týmto Dodatkom. V pripade zániku nároku na poskytnutie Zľavy, najneskôr
však po uplynuti doby poskytovania Zľavy, bude Podnik poskytovať Účastnikovi program Služieb aktivovaný týmto Dodatkom alebo Účastnikom zvolený iný program Služieb za cenu podra Cenníka
platného v čase poskytovania prislušného programu Služieb bez poskytovania Zľavy. Doba poskytovania Zľavy sa v pripade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskytovaných
Účastnikovi vo vzťahu k SIM nepredlžuje a uplynie dňom, ktorý by bol posledným dňom doby poskytovania Zľavy v pripade, ak by k predmetnému prerušeniu poskytovania Služieb nedošlo.

2.

Účastnik sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku (ďalej len "dOba viazanosti") nepožiada o vypojenie SIM karty z prevádzky a že sa nedopusti takého konania a ani
neumožni také konanie, na základe ktorého by Podniku vzniklo právo zrušiť Zmluvu odstúpenim od nej alebo právo vypovedať Zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany Účastnika; za žiadosť
o vypojenie SIM karty z prevádzky sa pritom považuje najmä výpoveď Zmluvy zo strany Účastnika, žiadosť o jej vypojenie v pripade straty alebo krádeže SIM karty, ako aj odstúpenie Účastnika od
Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinnosti na strane Podniku. Účastnik zároveň berie na vedomie a súhlasi s tým, že (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte
uvedenej v záhlavi tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem prípadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb iTariff a
za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlavi tohto Dodatku o aktiváciu alebo o zmenu aktivovaného programu
Služieb na program Služieb Podľa seba, okrem pripadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb Podľa seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom. Podnik a Účastník sa
dohodli, že za žiadosť o vypojenie SIM karty z prevádzky podľa tohto bodu Dodatku sa považuje aj žiadosť Účastnika o prenesenie telefónneho čisla uvedeného v záhlavi tohto Dodatku od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. k inému podniku poskytujúcemu verejnú mobilnú telefónnu službu v Slovenskej republike. S ohradom na predmet plnenia uvedený v bode 1 tohto Dodatku, osob~ne s ohľadom
na záväzok Podniku zabezpečiť Účastnikovi predaj zravneného MT podra bodu 1 pism. c) tohto Dodatku a Podnikom poskytnutú zľavu z kúpnej ceny MT, sa Podnik a Účastnik dohodli, že po dobu
viazanosti uvedenú v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku Účastnik nepožiada o prenesenie čisla uvedeného v záhlavi tohto Dodatku od spoločnosti Slovak Telekom, a.s .. Účastník zároveň berie na vedomie a
súhlasi s tým, že v pripade porušenia dojednania uvedeného v predchádzajúcej vete je v súlade s týmto bodom Dodatku povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku.

3.

Účastnik berie na vedomie, že Podnikom poskytnutá výška zravy z kúpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvoleného programu Služieb. Účastnik sa zaväzuje, že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke
č. 1 tohto Dodatku nepožiada o aktiváciu alebo zmenu programu služieb na program služieb s nižšim mesačným poplatkom, ako má minimálny program služie~ uvedený v tabul'ke č. 1 tohto Dodatku.

4.

V pripade porušenia záväzku Účastnika uvedeného v bode 1 pism. b) alebo v bode 2 alebo v bode 3 tohto Dodatku, v dôsledku čoho dôjde k následnému vypojeniu SIM karty zo strany Podniku, je
Účastnik povinný uhradiť Podniku zmluvnú pokutu uvedenú v taburke č.l.V pripade žiadosti Účastnika 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.

5.

Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpisania zmluvnými stranami, pričom zmena pôvodného rogramu Služieb podra bodu 1 pism. a) tohto Dodatku ako aj aktivácia služieb v zmysle bodu
1 tohto Dodatku bude vykonaná najneskôr do troch pracovných dni nasledujúcich po dni uzavretia tohto Dodatku. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu urč~ú, a to na dobu viazanosti uvedenú v bode
2 tohto Dodatku, ktorá sa v pripade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku na základe žiadosti Účastnika alebo na základe využitia práva Podniku prerušiť alebo obmedziť
Účastnikovi poskytovanie Služieb vyplývajúceho z prislušných právnych predpisov alebo Všeobecných podmienok, automaticky predlži o obdobie zodpovedajúce skutočnému trvaniu prerušenia alebo
obmedzenia poskytovania Služieb Podniku. V pripade, ak Účastník uzavrel tento Dodatok pri jeho doručeni kuriérom, je pre účely posudzovania začiatku Doby viazanosti uvedenej v bode 2 tohto
Dodatku rozhodujúci okamih aktivácie služieb v zmysle bodu 1 tohto Dodatku alebo zmeny pôvodného prorgamu služieb podra bodu 1 pism. a) tohto Dodatku.
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6.

V pripade, ak je predmetom tohto Dodatku záväzok Podniku zabezpečif predaj zľavneného mobilného telefónu špecifikovaného v tomto Dodatku a k predaju tohto mobilného telefónu došlo na díarku
s doručovanim prostrednictvom kuriéra (ďalej len "kúpna zmluva uzavretá na diaľku"), je Účastník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý tova. neobstaral na účely výkonu svojho zamestnania, podnikanía
alebo povolania, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na díaľku do síedmich pracovných dní od doručenia mobilného telefónu kuríérom a to doručením písomného prevaju vôľe Účastníka
odstúpif od kúpnej zmluvy uzavretej na diarku na príslušnom formulári Podniku spolu s vrátením mobilného telefónu v nepoškodenom funkčnom stave, vrátane všetkého prislušenstva a dokumentácie
a v pôvodoom balení na predajnom mieste Podníku (t.j. níe v príestoroch jeho značkových alebo autorizovaných obchodných zástupcov, resp. íných oprávnených subjektov). Účastník
berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku podľa predchádzajúcej vety súčasne so zánikom kúpnej zmluvy zaniká v súlade s ustanovením § 52a Občianskeho
zákomíka v platnom znení ku dňu účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy aj samotná Zmluva a Podnik nebude ďalej vo vzťahu k SIM karte poskytovaf služby na základe Zmluvy z dôvodu jej zániku
zo zákona ako závislej zmluvy. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemá Účastník, ktorý je fyzickou osobou-podnikateľ, ktorý tovar obstaral za účelom výkonu svojho povolania alebo podnikania a
ani Účastnik - právnická osoba, Fyzická osoba-podnikateľ svojím podpisom prehlasuje, že pri uzavretí tohto Dodatku a kúpnej zmluvy na zľavnený mobilný telefón koná pre účely svoje podnikateiskej
ännosti a služby a tovary podľa tohto Dodatku obstaráva pre účely výkonu svojho podnikania alebo povolania.

7.

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

8.

NÁVRH NA UZAVRETIE ROZHODCOVSKEJ ZMLUVY:Podnik neodvolateľne navrhuje Účastnikovi uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky v nasledovnom znení: "Podnik
a Účastník sa dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú v súvislosti s Platobnými službami Podniku, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom
Slovenskej bankovej asociácie (ďalej "Rozhodcovský súd") jedným rozhodcom, a to podľa Štatútu a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu. Rozhodnutie Rozhodcovského súdu bude pre Podnik
a Účastníka záväzné. Účastník má právo odstúpif od tejto rozhodcovskej zmluvy, a to písomne do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia. Účastník berie na vedomie, že nie je povinný prijaf predložený
návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy a ak tento návrh neprijme, spory medzi Účastnikom a spoločnosfou Slovak Telekom vyplývajúce z poskytovania Platobných služieb Podnikom budú riešif
všeobecné súdy podľa osobítných právnych predpisov. Účastník zároveň berie na vedomie, že aj v pripade ak prijme návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy, nie je tým dotknuté právo Účastníka
alebo Podníku predložíf spor týkajúci sa Platobných služieb Podniku na rozhodnutie všeobecnému súdu, avšak toto právo zaníká ak Podník alebo Účastník už podal žalobu na Rozhodcovský súd,
pretože po začatí rozhodcovského konania nemožno v tej istej veci konaf a rozhodovaf na všeobecnom súde.
Účastník uvedený návrh Podníku na uzavretie rozhodcovskej zmluvy vo forme rozhodcovskej doložky prijíma: O ÁNO
,/ NIE

9.

Tento Dodatok tvorí

neoddeliteľnú súčasf

Zmluvy.

IIW,fč,lYr7#1'11 _ }tJ9/él/3

V Lozorne, dňa 27, septembra 2013

V.,.,."""............. " ................... , dna ............... "".. " ..................... .

r

Slovak Telekom, a.s.

Zemplínske múzeum

v zastúpení
Brightpoint Slovakía, s.r.o., so sídlom Logístícký
areál Westpoint D2, Lozorno, IČO: 35879157

lemplínske múzeum MichalOYCt
Kostolné nám, é.1
~t.

Slovak Telekom dôverné
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