T..Mobile..l

Dodatok
k zmluve o pripojení,
ě. MT

GsM 9íí999906, slM karta é,89421022a0000863894

(dhlej len "Dodatok")

PoDNlK

účnsrruíx- pRÁvNlcKÁ osoBA

/

FyzlcKÁ osoBA poDNlKATEI]

Tabuťka č. ,t

program s|užieb
Typ N.4T
Maximálne kúpna cene za MT
Doba viazanosti
ZmluVná pokuta

í.

5Viac
Nokia 6í03
í,- sk vřátano DPH
26 mesiacov
7500,-

póvodný program

GsM Relax 60

Výrobné ólslo (lN4El)
MT UréenÝ na použVanie V
Minimálny program služi€b
NázoV e dálum uz6ví€li8
rušeného Dodetku

sk

GsM
55V ac

Predmetom tohto Dodatkuje:

a) zmgna

pÓVodného programu sluŽieb ÚČ€slníka na program sluŽieb uvedený V tabulke č. 1 tohto Dodatku a/alebo posb^ovani€ programu
služieb uved€ného v tabulke č. 1 tohto
Dodalku ÚČastníkovi, a to vo vzťahu k slM karte uvedenej v záhlavÍ tohto Doáatku, resp. k inej slM kerte, ktorá
,,slM
|u bude v budúcnosti nahradzovať (ďalej len
kaňa,,)i
b) záVázok t]Častníkariadne a vČas platiť cenu sluŽieb Podniku podla zvoleného programu služieb a dodžiaveť svoje povinnosli V súlade so Zmluvou pripojení,
o
Vš€obecnými

podmienky"), platným cenníkom slUžieb spoločnosti T-Mobile slovensko, a.s (ďalej len "cenník,,) a týmto Dodatkóm;

Podn
lo
a po uhrádeni

c} závázok

ktorý ie bližšie špedfikovaný v taburke ě, 1 (ďalej l€n "Mt1. úeastnít< b€rie na Vedomie, že MT je
ade plsomnej žiádosti ÚčEsinlka po uplynutí dobý viazanosti uved€ne,| V taburke č. 1 tohto Dodatku
odpis( m zároveň potvrdzui€ preyzatig vyššie špeciíikovaného MT;

zakódovaný

anosti") nepožiada o W
pripoiení odstúp€ním o
poVažuje naimá Výpove

z iného dóVodu, než ie

du Dod6tku sa povaŽuje aj žiadosť Účastníka o prenesenie telefónneho čísl6uvedeného v

3,
4.

5,

8,

ia

z
o
u

e
T-

poskytnutú
nepožiada
dojednania

fesp, posMnuiú zlavuzryc^y Služieb, sa
ého v záhlaví tohto Dodatku od spoločnosti
úcej veteja podla bodu 4 tohto Dodatku povin

I
ia

ÚČ€stník berie na Vedomie, Ž6 Podnikom poskytnutá VýŠkazlavy z krjpnej ceny MT je odlišná v závislosti od zvol€ného progrgmu
služieb. úč€slník sa zavázuje, že po dobu
viazanosti uvedenÚ V tabulk€ Č. 1 tohio Dodatku nepoŽiada o aktiváciu alebo zmenu prolramu služieb ne program služieb
s niiom-mesaenym poplatkom, ako má minimálny Program
sluŽieb uvedený v tabu]ke Č. Í tohto Dodatku. ÚČastnik zároveň berie na Vedomie a súhiasí s tým, že počas áoby
viazenosti nemóže požiadať o aktiváciu alebo zménu aklivovaného
programu služiob na Ekvivalentný píogram služieb,
V prípadéporušenia zmluvných povinností zo slrany Uěastníka (naimá hoclklorej povin
3.6 Všeobecných podmienok alebo V čl. 5 bod 5.2 písm. e) až c) Všéob€cných
Podmie
zmluvnú pokulu uvedenú v t.burk€ č. 1 tohto Dodstku. V prípado ži.dosti tJčsstník.
čeni6 žiadosti o VyPo.ienie slM karty z
ktorá mu \znikla porušením povinnosti,
Tento Dodatok je platný a úónný dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok 9a uzaMr8
na dobu urěitú, a to na dobu viazanosti uvedenú v taburke č. ,l tohto
ns základe žiadosti uč8stníka
ebo
Pisov alebo Všeobecných
úce
ak po Uplynutí doby Viazanosti
tník
gramu sluŽieb zméneného v súlado § dolednaním uvedeným v bod€ 3 tohto Dodatku bUd[1

alebo
podmieno
podla

Tento Dodatok tvorí neoddélitelnú súČasťzmluw o pripojenl. ÚČastník a Podnik sa V zmysle
§ 262 zákonač. 5í3/1991 zb. obchodný zákonnik V znení neskoršch pIedpisov (ďelej
obchodným zákonnikom, okrem práV a povinností slovne Upravených zákonom č. 61012003 z

VPoprade dňa15 mája

Slovak Telekom, a. s.

/

T-Centrum:
Nám. Sv. Egídia č.13137

z

o elektronlckých komunlkáclách V

zn*,

""Š*"iJ"n-r;e"oo,*Í

V Poprade, dňa 15 mája EkOířlov

G,

Lubici
1

39,

-i\y'obile
v

zaslúpe\í

BalážoVá, obchodný íepíezent8nt

zaslúpení
Anna Švedlárová

71 Lubica
5
V l]UBlcl

v

o 2006 ToWer

Zmluva o pripojení
lsi

naŠl,zák. é.61012003 z.z, o elektronických komunikáciách v znení neskoršÍch predpisov
Uzatvorená podl,a ust, g
pr€dpisov
a podl,a u§t, § 269 ods. 2 zákona č. 51311991 zb. obchodný zákonník v znenl neskorš lch
(ďale| len ,,zmluva") medzl:

T I,Mobile, l t
evidenóné čislo Zmluvy

PODNlK:

T.Mobile slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratlslava

PETER KAPOLM
(d'alej Ien,,Podnik")

Kód predajcu:

oo214

a

- FYzlcKA

í"p_Bá_v".Nl_c_.í"Ág_s_--o-.p.lttvagxÁqs_p"qa

DoMoV soctÁlruycH SLUžIEB V l]UBlcl

Tjtu|:

G.sVoBoDU,l39,
0597í LUBlcA

priezvisko;
\\

s,

Bydlisko:
(ulic_a,

súp, č.

PSc, mesto)

17,149975

Kontaktné tel. čislo (predvolba a
tel. č. V pevnej sieti):

ADREsA

FAKTUR:

obchodné meno alebo názov
UIica,

súp čís|o:

DoMoV soclALNycH stužtee v uuatct,

/ meno, priezvisko:

l]UBlcA

obec:

G.SVoBoDU 139

slM

karta

č:

8942102280000863894
31 Vrátane

1 Vrátane

sLUZBY:

E
E

X

D

E

D

Roaming
Ty

aja ě

1
č2
č3

E Data Nonstop
E High speed Data
E zlaté ěíslo
E strieborné óíslo
E Odkazová služba Manažér
E Blokovanie medzin.hovorov
E Utajenie telefónneho ěisla
E zrušenie EASY

E

Elektronický úěet
e-mail:
heslo:
Podrobný úěet
Podrobný výpis na lnternete
D Data Basic
Data standard
Data start

+421
+421
+421

E
E

ldentifikácia vo|ajúceho účastnika (CLlP)
obmedzenie identifik Volajúceho (CLlR)
T-Mobi|e ClUb
Presun volných minút

E
E

! Zrušenie služby dobi Easy
! Faxový prenos, t č.
E Úret v anglickom jazyku
E Baliček Viac:
E iné:
l iné:
E iné:

cez SMS

NoKlA 6020

.i"!i!í'!ii,i"Jí§[? il;rlĚt]i;il"J,l":;=: (;;'Ě ářĚ; :i;ilik),

ňňi

ok, osobitných podmienok, cennlxa a'vyssie !p""]ril'ou"n"j SlM k;dy,
plnit,Všetky povinnosti VyplýVajůce . tái"Ž.Úrr J"o"trói, x Žrruuá,

aŽulem doóžiavat''Svojim podpisom potvrdzujem
ecifikované službY Podniku (d'alej aj len,,SlUŽbY"),
ok, najmá riadne a VČas platiť cenu Za aktiváciu a

(ii)
Vs

poskyiovanie SlUžieb
stanovená cennikom ZmlUVa sa Uzatvára na neurčitý čaS

Podpis
(ii) súh
Mlils]
telefón
Tieto s
V prípade,

aj
nic
Ži

Ronaó,42al2oo2 Z,z, o ochrane osobných údajov V zn€ni
prédpisov (ďálej len,Zákon") opráVneni spracúvat'_osobné
ktoré sú osobitne dohodnuté medzi

"",ii:íHl;""ff-"čely,

(najmá
volan
,"
imojej
_9:9!y
oioby

otou)i

účely
íctvóm

spráV
podla
ienok,

ko aj podmie

že nesúhlasíte, označte:

to napr, spo|očno§ti

E

rulr

oran9e Slovensko, a,s, a spoločnosti Slovak TeIecom, a,s,

Domov sociálnych služieb

základa zákona alebo na základe íozhodnUtia štátneho orgánu

.f.

V PoPRADE, dňa 02 08.2005 f]

ile,.tt!l
(Jčastnlk

T.

v zastúpenl:

352

spoločnosti T,lvlobile slove.nsko, a,s, a slovak Telecom, a,s, a druhé
]ná Poóet Votných minúl, kde pNé čislo znamená počél Vol,ných minut plé volanlá do sieti.zn;mená
počet vol'ných lvllr,4s spráV bez lozdielu siele, bližšie iríom?
e Slovensko, a,s,; sMS _ znamena p"""t'řJ',"yliŠr1lŠ ipa'u uu.,o.jiutu siete; MÚ§
20(
v Cenniku Poclniku

il l.Mobile.

DoDAToK
k Zmluve o pripo|enl,

č. MT GSM 09í1999906, SlM karta č.8942'102280000863894
(d'alej len "Zmluva o pripoJení")

ll

PoDNlK:

(d'alej

len,,Podnik") a

osoBA NEPoDNlKATE[::

OSOBA PODNlKA

DoMoV socÁlruycn stužleg v LUBlcl

G.svoBoDU

139, 05971

l]UBlcA

17149975

vyUživaiia elektronických komunikačných služieb Podniku (d'alej Ien ,,slUžby"), ktoré sa Účastník zaváŽuje,'okrem iného, dodržiaVat':

{.

Pr€dm€tom

tohto Dodatku j6:

d8;Ť_rJ$,:ťia programu.'"ď?óju,F

E ssviac
E ,looviac

zmena póvodnéno

E 4ooviac
E 1oooviac

o,ff,r1our.,ůtrl",j.u."

E'ffii.or(i;oo)

naffogram služieb:

E Študentviac E Relax 2oo
El Relax60
VM:
E loeat
tok za aktiváciu SlM karty vo výške ,- Sk bez DPH;
prsdrj

ikovi

SMS:

MMs:

zl'avnenóho mobilnóho toloíónu určonóho na Doužívanie V sieti GsM íďal€i lon ''MT")

NoKlA 6020

Výrobné číslo(lMEl) MT:

35621500407 1464

špeciflkoVaného MT

n6j siot€ spoloěnosti Ť_ptótiiiě'st*j^šř",
ňeisiáiJspotóeriJál
(ďalej tdn ',řffiffiř;"dií,i;řři:'bĚi"i;
T-Mobile Slovensko, a,s.
.i. ĚáĚil.i,i
,,VŠeobecne pooririenky";, platným

E

Viac

SMs tr

ázok Podniku poskytnúť
podpise tohto'Dodatku.
ihý óaliěek Viec, pričom
búde Podnik posliytovat'

atkom Počas
zl'avy.požiada .Pod
Po uplynutí doby p

1
zo
zm
j€

ode
l1y

6k
tník

o 4 tohto Dodatku alebo V čl. 3 bod 3,6 Všeobecných
ík povinný uhradit'Podniku zmluvnú pokutu V sume: *
Dodatku nezaniká práVo Podniku na náhradu škody V
Podniku náhradu škody presahujúcu sumu zmluvhej

plnom rozsahu rušíplatnosť a účinnost'Dodatku

7.

"

" k

ede
ieb
kv
uve

8.

zmluve o Pripojeni Uzavretého medzi
Dodatku. V Prípad6,
lužieb zmeneného v

predpisov (ďalej l6n
obchodným

pravuj€

l.Éělffiltk o52/ 4566275

'

správnu možnosť označle krížikom
lýka sa len programu služieb ldeal; pričom Vl
druhé čislo znamená počet votných minúl do s
siele; bližšieiníormácie a podmienky vyUživania

"

minút,
slovensko,
uvedené

)ná poČ€t volných
;nosli orange
služieb ldeal sú

2005ll

é čislo znamená počet volných minút pre volania do sielí spoločností T-|Vlobile slovesnko, a.s, a slovak T€lecom, a,s, a
Ms - znamená po@l volných Sl\,ls spráV bez rozdielu siele; MMS - znamená poěel volhých MlVs spíáV bez rózdielu
íku podniku,

