Dodatok

k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
uzavretý podľa zékona č. 351/2011 Z z o elektronických komunikéciéch v zneni neskor!ich predpisov
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Podnik a Útaslnlk uzatväraju tento Dodatok, ktorjm sa Zmluva o poskytovani verejných služieb uzatvorenll vo vzťahu k 1.č/SIM karte s Cislom uvedenim v záhlaví tohto Dodatku menl a uprawje v rozsahu a spôsobom uvedenYm v
lomto Oodalku (ďalej len .Zmluva·). Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktore nie sll tYmlo Dodatkom dotknuté zostavaju v plalnosti bez zmeny,
✓ Dátové sluiby
Slutba: Neobmedzený internet v mobile

✓ Roaming
Služ.ba: Euro Roaming

1.

Predmetom tohto Dodatku je:

a1

zmena pôvodného programu služieb Účaslníka na program služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto Dodatku a/alebo poskytovanie programu služieb uvedeného v tabuľke č 1 tohto Dodatku Účastníkovi,
a Io vo vzťahu k SIM karte uvedenej v zéhlaví tohto Dodatku, resp, k inej SIM karte, ktorá ju bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len "SIM karta");

b)

zéväzok Účastnlka riadne a včas platiť cenu za zriadenie a poskytovanie Služieb Podniku podľa zvoleného programu Služieb a dodržiavať svoje povinnosti v súlade so Zmluvou, lýmlo Dodatkom,
Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete PodnlKu (ďalej len .Všeobacné.podmíanky'), Cennlkom pre po&ky\ovon,e služieb Podniku (ďoloJ Ion
.Cennlk") a zéväzok Úl:.aslníka zaplatiť Podniku administrallvny poplatok v súlade s Cenníkom za vykonanie odrrnnistrsll,riyctl alebo lechnlcJ<,ých zmien v ,yslémach Podniku v S\Nlslosti s uzavrollm
tohto Dodatku k Zmluve, a to vo výške 3,98 € s DPH (ďalej len „Adminislrativny poplatok"), pril:.om Admlnislrallvr1y poplatok bude Učastnlkoví vyúčlovaný v prveJ fa�lure za Slutby vyslavenel Podrilkom
a dorul:.enej Účaslnlkovi po podpise tohto Dodatku k Zmluve, ak sa Účastník s Podnikom nedohodne In• UCaslnlkn(e Je povinný zaplalli Podniku Admmlslratlvny poplatok, ak sa uznivára Dodalok (1)
súčasne s aklivéciou novej SIM karty, kedy sa účtuje príslušný aklival:.ný poplatok, (ii) pri prechode zo služby Easy na niektorý z mesačných programov, kedy sa účluje poplatok za prechod v súlade s
Cennlkom, (iii) na zéklade objednévky zadanej proslrednlclvom Služby e-shop. Účastník podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že bol oboznémený Podnikom, že akluélne informécie o plalných cenách
za Slutby je možné získať v akluélnom Cennlku dostupnom na www.lelekom sk alebo inej inlemelovej slrénke Podniku, kloré ju v budúcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

c)

záväzok Podniku zabezpefä Účastníkovi predaj mobilného telefónu (ďalej len "Mľ za akciovú kúpnu cenu špecifikovanú v tabuľke č 1. Účastník berie na vedomie, že rozdiel medzi neakciovou
maloobchodnou cenou MT podľa Cenníka neakciových telefónov akluélneho v deň uzavretia !ohlo Dodatku vo výške špecifikovanej v tabuľke č 1 a akciovou kúpnou cenou MT podľa !ohlo Dodalku
predstavuje zľavu vo výške uvedenej v tabuľke č. 1 poskytnutú Podnikom Účaslnikovi (ďalej len .zľava z ceny MT") z dôvodu doby viazanosti dohodnutej v zmysle lohlo Dodatku. Účaslnik svojim
podpisom zéroveň potvrdzuje prevzalie vyššie špecifikovaného MT;

d)

súhlas Účastníka s poskytovaním EF podľa Všeobecných podmienok a Cenníka a zéroveň súhlas s poskytovaním EF prostredníctvom internetu sprlslupnenlm internetovej slrénke Podniku , pričom
Účaslník berie na vedomie, že na jeho žiadosť Podnik zéroveň zasiela EF na Úl:.astnlkom určenú e-<11ailovú adresu. V prípade poskytovania EF nebude Úl:.aslníkovi zo strany Podniku zasielaná
plsomne vyhotovená faktúra.

el

Podnik a Účastník sa dohodli, že pri označovanl programov služieb Biznis Star môžu byť v ich nézve namiesto hviezdičiek allemalivne použité aj číslovky zodpovedajúce počtu hviezdičiek príslušnej
Llrovne programu služieb, t j. Biznis Star 1 pre Biznis Slar•. 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•••••

f)

záväzok Podniku poskytovať Účastníkovi, ktorý si v súvislosti s týmto Dodatkom aktivoval alebo pokra/:,uje vo využívaní poslpaidových Služieb Podniku s niektorým z programov Služieb Biznis Star
alebo Happy alebo prešiel z využívania služby Easy alebo služby Fix na užívanie niektorého z programov Služieb Biznis Star alebo Happy, a lo v spojenl s prevzalim záväzku viazanosti aspoň na 12
alebo 24 mesiacov, zľavu vo výške 2% z ceny mesačného paušálneho poplatku za prlslušný program Služieb aktivovaný na základe [ohlo Dodatku, a to počas celej doby viazanosti dojednanej
podľa tohto Dodatku (ďalej v lomlo písmene oznai:,ované len ako .Zľava"), Počas zúčtovacieho obdobia prebiehajúceho ku dňu účinnosti tohto Dodalku poskytne Podnik Účastníkovi vo vzťahu k SIM
karte Zľavu v alikvotnej výške podľa zostévajúceho poi:,tu dni prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia ai do skončenia !ohlo zúčtovacieho obdobia. Účaslnlk berie na vedomie a súhlasí s lým, že: (i) Zľavu
nie je možné počas.Jej poskytovania vo vzťahu k SIM karte kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou, ak nie je určené Podnikom inak, (ii) nérok na poskytovanie
Zľavy zanikne, ak Ul:.aslnlk počas doby poskytovania Zľavy požiada Podnik o deaklivéciu programu služieb Biznis Star alebo Happy, pričom lento nérok opätovne nevznikne ani v prípade, ak Učasinlk
opätovne požiada Podnik vo vzťahu k SIM karte o aktivéciu programu Služieb Biznis Star alebo Happy aktivovaného týmto Dodatkom. V pripade zéniku nároku na poskylnulie ZJavy, najneskôr
však po uplynuli doby poskytovania Zfavy, bude Podnik poskytovať Účastníkovi program Služieb aklivovaný lýmlo Dodatkom alebo Účaslnikom zvolený iný program Služieb za cenu podľa Cenníka
platného v čase poskytovania príslušného programu Slutieb bez poskytovania Zľavy. Doba poskytovania Zľavy sa v prípade prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služieb Podniku poskylovaných
Účastníkovi vo vzťahu k SIM nepredlžuje a uplynie dňom, ktorý by bol posledným dňom doby poskytovania Zľavy v prípade, ak by k predmetnému prerušeniu poskytovania Služieb nedošlo.

g)

záväzok Podniku poskytovať Úl:.astníkovi, klorý si v súvislosti s lýmlo Dodatkom aktivoval program Služieb Biznis Star'•' spojený s prevzalim zéväzku viazanosti na aspoň 24 mesiacov. a klorý
v súvislosli s lýmlo Dodatkom zároveň využil ponuku Podniku na zakúpenie MT, vo vzťahu k SIM karte v rémci zvoleného programu Služieb Biznis Slar'"' ballk nekonetných volanl Nekonečno
Slovensko a do EÚ (ďalej len .Balík NsaEU "), a to odo dňa uzavretia tohto Dodatku až do uplynutia prvých 6 zúčtovaclch obdobl bezprostredne nasledujut1ch po zuctovacom obdobl prebn,hajúcom
v deň uzavretia !ohlo Dodatku Po uplynuli doby poskytovania benefilu podľa tohto bodu Dodatku bude účastníkovi vo vzťahu k SIM karte Balik NsaEÚ k poslednému d�u zúčtovacJcho obdobia
deaktivovaná a k prvému dňu nasledujúceho zúl:.lovacieho obdobia mu bude vo vzťahu k SIM karte v rémci zvoleného programu Služieb Biznis Star•" aklivovaný balík nekonečných volaní Nekonel:.no
Slovensko. Účastník berie na vedomie a súhlas! s tým, že nérok na benefil podľa tohto bodu Dodatku zanikne a viac sa neobnoví v prípade zmeny programu Služieb aklivovaného týmto Dodatkom
na akýkoľvek iný program Služieb Podniku.

2.

Účastník zéroveň berie na vedomie a súhlas! s lým, 1e (i) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v zéhlaví tohto Dodatku o aktivéciu alebo o zmenu aktivovaného
programu Služieb na program Služieb iTariff, okrem pnpadu, ak sa jedná o zmenu už aktivovaného programu Služieb iTariff a za splnenia podmienok stanovených Podnikom (ii) počas doby viazanosli
nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte uvedenej v záhlaví !ohlo Dodatku o aktivéciu alebo o zmenu aktivovaného programu Služieb na program Slutieb Podľa seba, okrem prípadu, ak sa jedné o
zmenu už aktivovaného programu Služieb Podľa seba a za splnenia podmienok stanovených Podnikom, (iii) počas doby viazanosti nemôže požiadať vo vzťahu k SIM karte o aktiváciu alebo o zmenu
aklivovaného programu Služieb na program Služieb Happy, okrem prípadu, ak sa jedné o zmenu už aktivovaného programu Služieb Happy a za splnenia podmienok stanovených Podnikom

3.

ZÁVÄZOK VIAZANOSTI: Účaslník sa zaväzuje, že po dobu špecifikovanú v tabuľke č. 1 odo dňa uzavretia tohto Dodatku (ďalej len .doba viazanosti"): (i) zolrvá v zmluvnom vzťahu s Podnikom a
bude vo vzťahu k SIM karte využívať Služby Podniku podľa Zmluvy v znenl tohto Dodatku, leda nevykané žiadny úkon, ktorý by viedol k ukončeniu Zmluvy, a (ii) bude riadne a vl:.as uhrádzať cenu
za poskytované Služby (ďalej ten .záväzok viazanosti"). Porušením záväzku viazanosti preto je:
a) výpoveď Zmlu\l\f Účastníkom, ak výpovedné lehota alebo iné osobitne dohodnuté lehota uplynie po/:,as dojednanej doby viazanosti;
b) !iadosť Účastníka o prenesenie telefónneho člsla uvedeného v tomto Dodatku k inému podniku poskytujúcemu služby elektronických komunikécil, ak v dôsledku tejto žiadosti dôjde k ukonl:.eniu
Zmluvy počas dojednanej doby viazanosti;
c) nezaplatenie ceny za poskytnuté Služby Účaslnlkom do 45 dni po splatnosti, na zéklade ktorého vznikne Podniku právo na odstúpenie od Zmluvy; (ďalej len .porušenie záväzku viazanosti"),

ZMLUVNÁ POKUTA: Podnik a Účastník sa dohodli, že porušením zéväzku viazanosti vznikne Podniku voči Účastnlkovi prévo na zaplatenie vyúčtovanej zmluvnej pokuty, Zmluvná pokuta okrem
sankčnej a prevenčnej funkcie predstavuje aj paušalizovanú néhradu škody spôsobenej Podniku v dôsledku porušenia zéväzku viazanosti vzhľadom na benefily, ktoré Podnik poskytol Účaslníkovi
na základe lOhlo. Dodalku. Benefilmi sa rozumie súčel v�alkých zliav zo �landardných poplatkov za Služby (vrélane doplnkových) podľa Cennlka, ako aj zľava z ceny MT, ktoré predstavuje rozdiel
medzi neakciovou ·a akciovou kúpnou cenou, ak bol ú�aslnlkovl na >éklade tohto Dodatku MT poskytnutý. Benefily poskytnuté Účaslnlkovi na základe tohto Dodatku sú uvedené v bode 1. lohto
Dodatku alebo v CennlktJ, Zékladom pre výpočet zmluvnej pokuty za poru�rne zéväzku viazanosti je suma špecifikovanú v tabuľke č. 1, ktoré zohľadňuje Benefily poskytnuté Úl:.astníkovi podľa tohto
Dodatku (ďalej len „Základ pre výpočet"). Vyúčtované suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podľa nitšie uvedeného vzorca, ktorý vyjadruje denné klesanie zo Základu pre výpol:.et počas plynutia
doby viazanosli až do dňa ukonl:.enia Zmluvy v dôsledku porušenia zéväzku viazanosti podľa písmena a) alebo b) predchédzajúceho bodu tohto Dodalku alebo do dňa prerušenia poskylovania Služieb
v dôsledku porušenia zéväzku viazanosti podľa písmena c) predchédzajúceho bodu tohto Dodatku:
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