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SLUZBY:

El Verejná dynamická lP adresa
o Podrobný Výpis **
o Spo|oěná faklúra s te|efónnvm čis|omI

O

Ine:

*.Pozn

:

V prípade nového Učastnika' kloď uzatvára s Podnikom pruÚ Zm|uvu o priPojení a zároveň Žiada o aktiváciu s|uŽby PodÍobný výpis' Podnik poskytne Účastníkovi 1oo% zravu

uvedene.j doby bude sluŽba Podrobný výpis Učastníkovi poskytovaná za cenu podla p|alného cenníka s|uŽieb spo|oěnostiT-Mobile S|ovensko' a s
Uiastnik má nárok na poskytnutie PodÍobnéhoVýpisu počas prvých troch zÚčtovacích období zdarma. tr áno B nie

poskytoVanejPodnikomnazákladetechnoló9ieFLAsH.oFDM
UčastnikoVipristuPdosiete|ntemeta|eboinýchVerejnýcha|eboneVerejnýchdátoVýchsietiprostÍednictVomkoncoVéhozaraden|a

(tzv Fair Use Po|icy) v p|atnom Cenníku S|uŽby

1 Predmetom

a)

b)

tejto Zmluvy je

Podni
Uěaslnikovi
kaňy

F
iných
a

záuázok Podniku (i) zÍiadiťUěastníkovi potÍebný prístup k elektronickej komunikaónej sieti
Podniku' (ii) spristupniť sÚVisiace sluŽby poskytované Podnikom' (iii) spristupniť
bezdrÓtovým sPósobom Prostredníctvom koncového zariadenia a|ebo prostredníctvom s|M
zvo|ený Uěastnikom a uvedený V tabulke č 1 tejto zm|uvy;

-tr áno tr nie akljvácia
Zmluvy;

:
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|NTERNET .

ŠTART
5oo MB

DÁT:

Tabu|'ka č 2:
DátoVá s|M karta č /
KoncoVé zariadenIe
F-oFDM č
Dodatoóná
(existujÚca GSM)
s|M karta č

'

a|ebo k veÍejnej teleÍónnej sieti

|ebo-neverejných dátových sieti
vať Uěastnikovi program S|uŽieb

programu S|uŽbyuvedenéhovTabu|keč 1 iejtozmluvyvovzťahukukoncovémuzariadeniu F-oFDMa|ebo S|M kartámšpeciÍikovanýmvtaburkeč 2tejto
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Te|efónne óÍslo
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RÝcHLY |NTERNET
20
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i

:

l

000735ÍÍÍfa12a43

:

c)závázokUóastníkariadneaVěasP|atiťPodnikucenuS|uŽiebšpeciÍikoVanýchVlejtozm|uVeopÍipojenía|ebonesk0rdohodnUtejmedziPodnikomaUčastníkom
poVinnostiVsúladestoutozm|uvou'Všeobecnýmipodmienkamiposkytovania
siete spo|očnosti T-MobiIe slovensko' a

d)

s

(ďalej |en..Všeobecné podmienky VTs'') a p|atným Cenníkom s|uŽby (ďa|ej |en ''cennik'')' Vrátane Fair User Po|icy;

*tr áno tr nie záVázok Podniku zabezpeěiť Učastníkovi preda.i koncového zariadenia Uvedeného v labutke
maximá|nu kúpnu cenu uvedenú v laburke č 3 tejto Zm|uvy;
Taburka

ě

č 3 (ďa|ej

|en ..Koncové zariadenie'') tejto Zm|uvy' a to za zlavnenú

3:

zmIUVa o pripojení

-

sIUžba RýchIy intenel

,NNR H

m'
it= = .'
-8

áno

S|uŽby

E

nie závázok Učastníka,Že po dobu Viazanosti uvedenú V tabUl'ke číslo4 tejto Zm|uvy (ďalej len

I e.

*

o deaktiváciu, resp zrušenie
"doba práVo
a Že sa nedopustí takého konania a ani neumožní také konanie' na zák|ade ktorého by Podniku Vznik|o
deaktjvovat' S|užbu a|ebo zrušit' túto Zm|uvu
Viazanosti'') nepoŽiada

z dóVodov porušenia povínnosti zo strany Učastníka;za Žiadost,o deaktiváciu' resp' zÍušenie S|uŽby sa pÍitom povaŽuje
a, Žiadost'o deaktiváciu SluŽby-v prÍpade straty a|ebo krádeŽe koncového zartadenia. ako aj odstúpenie Účastníka od
povinností na strane Podniku' Uěastník sa ďa|ej zavázuje. Že po dobu Viazanosti uvedenú V tabul'ke č. 4 tejto Zm|uvy
nepoŽiada o zmenu programu S|uŽby uvedeného V taburke é. 1 tejto Zm|uvy na pro
má m
uvedený V tabu|'ke č. 4 tejto Zm|uvy. Účastník sa zavezuje, Že v prípade porušenia
hocik
Vtomto písmene a|ebovč|' 3 bod 34 a|ebo 35 a|ebovčl 5 bod 5.2 písm a) aŽc)
cie S|
pokutu
uhradit'Podniku zm|uvnú
Vo výške uvedenej Vtabu|'ke Ó 4 tejto ZmIuVy,
dniku
PC/Notebook, vo výške určenej súčtomzm|uvnej pokuty uvedenej v tabul'ke č' 4 tejto zm|UVy a zmluvnej pokuty pre Pc/Notebook uvedenej v tabu|'ke č' 6 tejto zm|uvy'
je
Týmto dojednaním nie
dotknuté práVo Učastníkapožiadat, Podnik o doÓasné prerušenie poskytovan|a S|uŽby z dÓvodov na strane Učastnika; prerušením
poskytovania SIužby a pro9ramu SIuŽby nie je dotknutá povinnost' Učastníkaplatiť Podniku mesačný paušá|ny pop|atok za prís|ušný program sIuŽby uvedený
v Cenníku
Taburka Č 4:
Minimá|ny program S|uŽby;

Doba viazanosti:

I
E

9)

h)

24
iná

mes E

36 mes

RI 2

"tr áno E nie závázok Podniku poskytnÚt'Účastníkovi' ktorý si v súVislosti s touto Zm|uvou aktivova| s|užbu a zároveň vyuŽi| ponuku Podniku na zakúpenie Koncového
zariadenia spojenÚ s prevzatím závázku viazanosti na 24 mesiacov a ktorý má V deň uzatvorenia tejto zmluvy aktíVny niektoný z progÍamov s|užieb ssviac, Re|ax 60,
Podnikate|'90 a|ebo VyŠŠí
(ďa|ej len
sluŽba..) zaradený do spo|očnej faktúry so S|uŽbou a zdie|anie dát S|užby na te|eÍonnom čís|eH|asovej s|užby' program
''H|asová
S|uŽieb aktivovanÝ na zák|ade tejto Zm|uvy, resp. program S|uŽieb s vyššímmesačným pop|atkom zmenený UČastníkompo nadobudnutí účinnosti tejto zm|uvy (ďa|ej
|en ,,zvo|ený program s|uŽieb..) v rozsahu volného objemu dát 4 GB pre pro9ram S|uŽieb Rých|y inteÍnet 2' í5 GB pre program s|uŽieb Rých|y internet 10 a|ebo 30 GB
pre program SIuŽieb Rých|y internet 20 (ďa|ej Ien
Data Naviac.') ato počas 12 zúčtovacích-obdobínas|edujúcich po uzatvorení te.jto Zm|uvy. Učastník berie na
''akcia
Vedomie, Že (i) počas poskytovania akcie Data Naviac nie je moŽné Vykonat'zmenu V osobe Uiastníka' zmenu zúčtovacieho obdobia a|ebo Vyradenie SluŽby zo
spo|očneJ faktúry' (ii) akciu Data Naviac nie je moŽné kombinovat' a súčasne vyuŽívat' s akouko|vek inou akciovou ponukou Podniku Vo Vzt'ahu k s|uŽbe' ak nie je
dohodnuté inak, (iil) V prÍpade odstÚpenia Úěastníka od zm|UVy v skÚšobne.| dobe nárok na akciu Data Naviac nevznikne' (iV) počas prerušenia/obmedzenia
poskytovania SIuŽby a|ebo H|asovej s|uŽby sa akcia Data Naviac neup|atní Uěastník zároveň berie na Vedomie a súh|así sým' Že akcia Data Naviac nebude
Učastníkovi poskytnUtá a nárok na jej poskytnutie bez náhrady zanikne V prípade, ak Uěastník poŽiada odeaktiváciu, resp' zrušenie s|uŽby pred doh.odnutou dobou
Viazanosti alebo ak Podnik vyuŽije práVo zrušit'tÚto zm|uvu odstúpenim a|ebo práVo vypovedat'túto zmluvu z dóVodov porušenia povinnosti zo strany Učastníka a|ebo
ak bude z akéhoko|,Vek dÓVodu Ukončená zm|uva o pripojení na poskytovanie Hlasovej sluŽby a|ebo ak UÓastník poÍušíniektorú zo svojich povinností uvedených V bode
1 pÍsm c)ae) tejtozm|uvya|ebově| 3bod34alebo35aleboVčl 5bod52pÍsm a)aŽc)VšeobecnýchpodmienokR|'priěomlentonároksaViacneobnoví
V prípade podania Žiadosti Úóastnika o zmenu v osobe Účastníka. zmenu zÚčtovacieho obdobia, resp Vyradenie S|uŽby so spo|očnej faktÚry s H|asovou s|uŽbou, ako aj
po up|ynutí doby poskytovania akcie Data Naviac podl'a predchádzajúcej Vety nárok na poskytovanie akcie Data Naviac zanikne a Uóastníkovi bude ďa|ej poskytovaný
zvo|ený program sIuŽieb za cenu mesačnéhopop|atku V rozsahu štandardného Vo|'ného objemu dát pre zvolený program s|uŽieb pod|,a aktuá|neho platného Cenníka.
*D áno 8 nie závázok Podniku zabezpeěit. Účastníkovi' ktorý touto Zm|uvou pÍevza| závázok Viazanosti aspoň na 24 mesiacov za súčasnej kÚpy z|.avneného
koncového zariadenia F|.ÁsH - oFDM pod|,a tejto Zm|uvy, predaj ďa|šieho koncového zariadenia uvedeného V tabu|'ke Ó. 3 tejto zm|uvy (ďa|ej |en ..3G zariadenie'.),
ktorého z|'avnená cena 'ie zarátaná V cene koncového zariadenia FLASH - oFDM uvedenej V tabu|'ke č. 3 tejto Zm|uvy (tzn z|'avnená maximá|na kÚpna cena koncového
zariadenia Uvedená V tabul'ke č 3 tejto zm|uvy predstavuje maximálnu sÚhrnnú kúpnu cenu za koncové zariadenie FLASH - OFDM a 3G zariadenie)
-tr áno 8 nie závázok Podniku poskytnÚt,Ucastníkovi, ktorý si V súVislosti s touto Zm|uvou aktivova| S|uŽbu a zároveň využi| ponuku Podniku na zakúpenie Koncového
zariadenia spojenÚ s prevzatím závázkuuiazanosti na 24 mesiacov a zároveň sa preukáza| p|atným kupónom pre poskytnutie ztavy a sp|ni| podmienky uvedené Vtomto
kupóne, z|'avu Vo výške 50y. z ceny mesačného paušá|neho poplatku programu s|uŽieb aktivovaného touto Zm|uvou a to po dobu í2 zúčtovacÍchobdobí
nas|edujúcich po uzavretí tejto Zm|uvy. Nárok na poskýovanie z|,aw z ceny mesačného paušá|neho pop|atku podta predchádzajúcej vety zanikne, ak Účastník
poěas doby poskytovania z|,avY požiada Podnik o deaktiváciU s|uŽby aktivovanej na základe tejto zm|uvy, pričom tento nárok opátovne nevznikne ani V prípade' ak
UčastnÍk opátovne poŽiada Podnik o aktiváciu S|uŽby' Učastníkberie na vedomie a súh|asís ým' Že z|'aVU poskytnutú na zák|ade tohto písmena Zmluvy nie je možné
poóas jej poskytovania kombinovat'a súčasnevyuŽíVat's akouko|'Vek inou z|'avou a|ebo akciovou ponukou Podniku' ak z výslovných pokynov Podniku nevyp|ýVa niečo
tne

-!

áno B nie záVázok Podniku poskytovat' Účastníkovi' ktoný V sÚVis|osti s touto Zm|uvou aktivovaI S|uŽbu vo Vzt'ahu k dátovej SIM karte uvedenej v prí|ohe č 2
spojenú so závázkom Viazanosti aspoň na 24 mesiacov a ktoni' VyuŽi| poniku Podniku na kúpu z|.avneného 3G zariadenia bez sÚčasnej kúpy koncového za|iadenia
F|ash-oFDM,podobupÍVých12 zúótovacíchobdobínas|edujúcichpoúÓinnosti tohtoDodatkuz|'avuvovýške357sksDPH(300skbezDPH)zcenymesaěného
poplatku pre zvo|ený program S|uŽieb aktivovaný týmto Dodatkom resp program s|UŽieb s vyššímpoÓtom Volných dát zmeneným Uóastníkom po nadobudnuti
úiinnosti tohto Dodatku (d'alej Ien ,' z|,ava z mesačného pop|atku'') Z|ava z mesačného pop|atku sa prvý krát up|atní za pNé ce|é zÚčtovacie obdobie, ktoÍé
nas|eduje po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku Počas poskytovania výhody podla predchádzajúcej Vety (i) nie je Podnik povlnný Vo Vzt'ahu k Zm|UVe o pripojení
umoŽniť zmenu v osobe Úcastníka; a|ebo umoŽniť Účastníkovi zmenu zÚótovacieho obdobia; (ij) Výhody podra predchádzajÚcej Vety nie je moŽné počas jej
poskytovania kombinovať a súčasnevyuŽívat's akouko|'Vek inou akciovou ponukou Podniku vo Vzt'ahu k sluŽbe. V prípade podania Žiadosti Učastníkao zmenu v osobe
Ucastnika resp o zmenu zúčtovaciehoobdobia ako aj po up|ynutí doby poskytovania beneÍjtu pod|,a predchádzajúcej vety nárok na poskytovanie z|'avy zanikne

ó

Podnik
náh
bude

p|
presahujúcu
form

Zap|atenim akejko|'Vek zm|uvne, pokuty pod|'a tejto Zm|uvy nezaniká práVo
u škody v
torá mu Vznik|a porušením povinnosti, na ktorú
jeviazaná daná zmluvná pokuta Účastník je zároveň povinný uhradit'Podniku
pokuty'
ktÚry, bez oh|'adu na to' či vyuŽíva S|uŽbu
Ucastník berie na Vedomie a súh|asís tým' Že Vyúčtovanie S|uŽby mu
né vo
prostredníctvom Vere'inej mobi|e'i e|ektÍonickej komunikačne'i siete poskytovanej Podnikom na zák|ade techno|ógie FLAsH.oFDM pracujúcej Vo frekvenčnom pásme 45o
MHz a|ebo prostredníctvom Vere.jnej te|efÓnneJ siete'
MlEsTo PoSKYToVAN|A SLUŽBY A CENA: Miestom poskytovania s|UŽby je Územie S|ovenskej repub|iky pod|'a špecifikácie obsiahnutej vo VŠeobecných
podmienkach a na mapách pokrytia signá|om potrebného pre poskytnutie SluŽby, ktoré sú prístupnéna Www.t-mobile.sk a na predajných miestach Podniku cena za
poskytov€né s|uŽby je uvedená v Cenniku.
sPRAcÚVANlE osoBNÝcH Úoe.lov ÚČnsruíxn; Podpisom tejto Zm|uvy (i) súh|asíms tým, aby Podnik spracúVal moje osobné údaje na marketingové úče|y
(najmá VýVoj nových s|uŽieb a ich uvádzanie na trh, poskytovanie sluŽieb s pridanou hodnotou); (ii) sÚh|asím s kontaktovaním pre Úče|y priameho maÍketingu produktov
a s|uŽieb Podniku prostredníctvom vo|ania' zasie|ania e|ektronickej pošty vrátane textových spráV sMs a mu|timediá|nych spráV MMs; (iii) súhlasím s tým. aby Podnik
spracúvaI prevádzkové a |oka|izačnéÚdaje týka'iúce sa mojej osoby na marketingové Úče|y (Vrátane spracúvania prevádzkových a |oka|izačných Úda.jov pod|.a
te|efónnych číse|voIaných z mójho prístupu k sieti) Tieto sÚh|asy mám práVo kedyko|'Vek odvo|at'. Rozsah, podmienky, doba poskytnutia týchto súh|asov ako aj
podmienky ich odvo|ania sú b|iŽšie špecifikované v č| 8 Všeobecných podmienok RI
V prípade, Že nesúhlasÍte,
Hte

oznaČte: E

Podnik a jeho sprostredkovate|ia sú na zák|ade zákona Ó 42812002 z.z. o ochrane osobných Údajov v znení neskorších predpisov a zákona Ó. 61012003 z.z' o
e|ektronických komunikáciách V znen í neskorš Ích predpisov (ďa|ej |en ,,Zákon',) oprávnenÍ spracúVat' osobné údaje Učastn íka uvedené v tejto Zm|uve (ďa|ej |en ',osobné
Údaje..) na úče|yuvedené V Ust' s 57 ods' 2 záRona, Účely ustanovené inými práVnymi predpismi a iné úče|y,ktoré sú osobitne dohodnuté medzi Podnikom a
Účastňíkom V zm|uve a|ebo VŠeobécnýchpodmienkach R|' a to V rozsahu' za podmienok a po dobu bliŽšie špecifikované v č| B Všeobecných podmienok R|. Účastník
berie na Vedomie a súh|asís tým, že Podnik je opráVnený na Úče|y uvedené v zákone, ustanovené inými práVnymi predpismi a iné Úče|y' ktoré sÚ dohodnuté medzi
Podnikom a Účastníkom V zm|UVe alebo Všeobecných podmienkach Rl, poskytovat' osobné. prevádzkové a |oka|izačnéúdaje týkajúce sa osoby Úóastníka tretím
osobám b|iŽšie špecif]kovaným V č| 8 ěast'B VŠeobecných podmienok R|

zmIuva o pripojeni

-

sIUžba Rých|y intemet

,NNR

LI

E

C

'TI t {*

i" ď.

E

-E

áno El nie Zmluvné strany sa dohod|i, Že ku dňu účinnosti tejto Zm|uvy sa V ce|om rozsahu rušíp|atnosť a účinnost'predchádzajÚcej zm|uvy o pripojenÍ - s|uŽba
Rýchly internet, ktorej predmetom bo|o poskytovanie s|uŽby Rýchly internet Vo vzťaku ku koncovému zariadeniu deÍinovanému V tabu|'ke č 2 tejto zm|uvy.
*E áno X nie Zm|uva sa uzaýára na neurěitý čas.
*B áno El nie Zm|UVa sa uzatvára na čas-určitý'a to na dobu Vlazanosti; V prípade, ak po up|ynutÍ tejto
doby Učastník pokračuje vo vyuŽívaní SluŽby, S|uŽba v Ucastníkom zvo|enom programe S|uŽby bude Ucastníkovi poskytovaná na čas neurěitý podta štandardných
podmienok poskytovania S|uŽby na dobu neurčitÚ uvedených V cenníku' pokia|'sa Učastníks Podnikom nedohodne inak
Táto Zm|uva je p|atná a účinnádňom jej podpísania zm|uvnými stranami Podnik a Uěastník sa dohod|i' Že (i) na reŽim a podmienky poskytovania s|uŽby
prostrednÍctvom verejnej mobi|nej e|ektronickej komunikaěnej siete Podniku prostredníctvom techno|ógie FLASH-oFDM pracujÚcej vo frekvenčnom pásme 450 MHz sa
vzťahujú Všeobecnépodmienky R|, a na reŽim a podmienky poskytovania sluŽby prostredníctvom Verejnej te|efónnej slete Podniku sa vzt'ahujÚ Všeobecné podmienky
WS' pokia|, nie je touto zm|uvou dohodnuté inak Pojmy pouŽívanéV tejto zm|uve. ktoré tu nie sú osobitne definované' majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy
definované vo Všeobecných podmienkach R|, resp Vo VŠeobecných podmienkach WS.
Podnik a ÚÓastník sa dohod|i' Že na zm|uvný vzt,ah za|oŽený touto Zmluvou sa nevzt'ahujú a neap|ikujÚ ustanovenia bodov 6 a 7 Všeobecných podmienok Ws; na
zmluvný vzt'ah za|oženÝ touto zm|uvou sa v otázkach upravených V bodoch 6. a 7. Všeobecných podmienok WS v p|nom rozsahu ap|ikujú a pouŽijú ustanovenia bodov
6 a 7 Všeobecných podmienok R| V prípade, ak by sa dosta|i do vzá.jomného rozporu Všeobecnépodmienky Rl a Všeobecnépodmienky WS, p|atí nas|edovné
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poÍadie záVáznosti:
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a)
b)

1.

Všeobecné podmienky

2. VŠeobecnéoodmienkv

R|,

WS.

ÚcastÁir berie na Vedomie a súh|ásís tým' Že a)

.l

vtabulke č' tejto Zm|UVy Vo Vzt'ahu k s|M
zmysle bodu 1 pism b) tejto Zm|uvy (tzv. zdie|anie dát s|uŽby Rých|y internet na te|efonnom čís|e),
zdielanie dát mu bude aktivované na uvedenom te|eÍonnom čÍs|eaŽ nas|edujúci deň po nadobudnutí účinnosti telto ZmIuVy a aktivácii prís|ušnéhoprogramu S|užby
Rýchly internet pod|'a tejto Zm|uvy b) v prípade akejko|vek, aj dočasnej deaktivácje s|M karty špeciÍikovanej v druhom riadku Tabul"ky č 2 tejto Zm|uvy stráca moŽnost'
VyuŽíVat'SluŽbu Rých|y lnternet prostredníctvomtejto s|M karty. opátovná aktivácia s|užby Rých|y internetna tejto SlM karte je moŽná aŽnazák|ade novei Žiadosti.
Dojednanie o odstúpenív skÚŠobnej dobe. Účastník, ktorý VyuŽÍVa S|uŽbu prostredníctvom Verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete Podniku prostredníctvom
technológie FLASH-oFDM pracujúcej vo Írekvenčnom pásme 450 MHz, je oprávnený odstÚpiť od tejto Zm|uvy do 7 ka|endárnych dní (vrátane) od uzavretia tejto Zmluvy
(ďalej |en
doba''). a to za sp|nenia podmienky, Že Účastník súčasnes touto Zm|uvou odstúpi aj od zm|uvy o kúpe koncového zariadenia uvedeného V tabu|.ke
č 3 tejto ''skÚŠobná
Zm|wy a toto koncové zariadenie Vráti Podniku a|ebo jeho obchodnémU zástupcovi V nepoškodenom funkčnom stave, Vrátane Všetkého prÍs|ušenstva a
dokumen
pros
niku, v kt
iadenie kúpi|' pričom v prípade' ak mu bo|o koncové
ÚÓastník
vý|učne
store Podniku'(t'j. nie v.priestoroch 'jeho značkových
obc
resp. iný
o podla
Vety Učastníknemá' ak nemóŽe Podniku a|ebo j
stup
zaÍiadenie V stave, V akom ho od Podniku alebojeho obchodného zástupcu prevzal' alebo ak počas doby troch mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tejto zm|uvy VyuŽi|
aspoň dvakrát moŽnost'odstúpenia V skúšobnej dobe od iných Zm|Úv o pripojení _ s|uŽba Rýchly internet uzavretých pred úěinnost'ou tejto Zm|uvy. V pripade' ak.je
predmetom tejto Zm|uvy záVázok Podnik zabezpečit' predaj z|,avneného Pc/notebooku a UčastnÍk na zák|ade tejto Zm|uvy ponuku Podniku na kÚpu zlavneného
Pc/Notebooku vyuŽil' je Účastník oprávnený od tejto zmluvy odstúpit' |en za sp|nenia podmienky' Že súcasne s touto zmluvou a odstúpením od kúpy koncového
karte špecifikovanej V druhom riadku tabu|'ky

V prípade ak ÚčastnÍk poŽiadal o aktiváciu programu SluŽby uvedeného

č' 2 tejto zm|uvy

V

zariadeniauvedenéhovtabulkeč 3tejtoZm|uvyajehoVráteniaVsÚ|adespodmienkami

dojednanými VtomtobodeZm|uvy'odstúpi ajodZm|uvyokÚpePc/Notebooku

uvedeného Vtabu|'ke č 6 tejto Zm|uvy V |ehote a spÓsobom pod|'a podmienok dojednaných vdotknutej Zm|uve o kúpe Pc/Notebooku Učastníkiepovinný pri doručení
odstúpenia od tejto Zmluvy Podniku preukázat'' Že Vrátil
úpe Pc/Notebooku v sÚ|ade s podmienkami uvedenými V Zmluve o kúpe
Pc/Notebooku' V prípade, ak si Ucastník up|atní pÍáVo
dobe a za podmienok Uvedených V tejto zmIuve, ÚÓinnost'odstúpenia
nastane ku dňu doručenia príslušnéhopÍsomného prejav
v ktorej bo|a táto Zm|uva uzavretá. Účastník je povinný zap|atit'Podniku
cenu za objem dát prenesený nad objem vo|,ných dát pod|'a cenníka, a to aj V prípade vyuŽitia práva odstúpiť od Zm|uvy poóas skúšobnej doby Učastník berie na
Vedomie' Že V prípade VyuŽíVania S|uŽby pod|'a tejto zm|uvy |en počas dohodnutej sk
át 100 MB ( ď
dobe'. )' V prípade odstÚpenia Účastníka od tejto Zm|uvy počas skÚšobnej doby Je ÚÓ
cenu za pren
a to V sume určenej na spop|atňovanie nad volný objem dát podra platného cenníka
ÚóastnÍka od
súlade s dojednaním uvedeným V tomto bode Zm|uvy, Podnik zabezpeěí Vrátenie
torú ÚčastnÍk
zariadenia' Úóastníkovl V hotovosti aIebo bankovým prevodom do 30 dní Počas skúšobnejdoby nie je moŽné postúpit'práVa a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu
a ani zmenit,zúčtovacie obdobie V prípade, ak práVo na odstúpenie od tejto Zm|UVy je podmienené sÚěasným VrátenÍm Pc/Notebooku a odstÚpením od Zm|uvy o kúpe
Pc/Notebooku a Účastník Pc/Notebook nevráti| spósobom a V |ehote podl'a podmienok dojednaných V Zm|uve o kúpe Pc/Notebooku hoci doruči| Podniku odstúpeňie
od tejto Zm|uvy a-vrátiI koncové zariadenie uvedené Vtabul'ke č. 3 tejto Zm|uvy' je Podnik opráVnený Uěastníkovi s|uŽby podl'a tejto Zm|UVy ďa|ej neposkytovať a
VyúÓtovat' si Voči UČastníkovizm|uvnÚ pokutu Vo Výške uvedenej V tabu|'ke č 6 tejto zm|uvy za porušenie povinnosti Úóastníka súčasne s doruÓením odstÚpenia od
tejto Zm|uvy preukázat, , že wátil Pc/Notebook a odstúp.| aj od Zm|uvy o kÚpe Pc/Notebooku v sú|ade s podmienkami dojednanými
" 'l:í:il":Tf
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s prevzalím závázku viazanosti (ďa|ej len
',KÚpne zm|Uvy'.), sú táto Zm|uva a KÚpne zm|uvy záVis|ými zm|Uvami pod|.a ustan $ 52a občianskeho zákonníka v p|atnom
znení Zánik niektore.i z KÚpnych zm|úV inak ako sp|nením a|ebo spósobom nahrádzajÚcim sp|nenie spósobu'ie zánik tejto zmluvy a ostatných závis|ých Kúpnych zm|úv,
a to s obdobnými právnymi Účlnkami' Ucastník Je V prípade takéhoto zániku povinný Podniku resp. obchodnému zástupcovi Podniku, u ktorého tovar zakúpi|' vrátiť podra
ich pokynov Všetko' čo nazák|ade zaniknutých závis|ých Kúpnych zm|úV získa|' ak sa zm|uvné strany nedohodnú inak.
V prípade' ak je predmetom tejto zm|uvy záVázok Podniku zabezpečit' predaj koncového
a Učastník ponuku Podniku na zák|ade tejto Zm|uvy s prevzatím závezku viazanosti VyuŽi|
(ďa|ej |en Kúpne zm|uvy")' sÚ táto Zm|uva a KÚpne zm|uvy pod|'a ustan s 52a občianskeho zákonníka V p|atnom znenÍ záVis|ými zm|uvami a zánik niektorej z Kúpnych
''
zm|úV inak
sp|nením a|ebo spósobom nahrádzajúcim sp|nenie spósobuje zánik tejto Zm|uvy a ostatných závis|ých Kúpnych zm|Úv a to s obdobnými právnymi
'ako
Účinkami UčastnÍk je V takom prípade povinný Podniku resp' obchodnému zástupcovi Podniku u ktorého tovar zakÚpi| podl'a ich pokynov Vrátit'Všetko. čo na zák|ade
zaniknutých závis|ých KÚpnych zm|úV získa|' ak nebude dojednané medzi stranami inak'
VYHLASEN|E UCASTN|KA ALEBo JEHO ZASTUPCU: Vyh|asujem' Že som sa zoznámi|la s obsahom te'ito Zm|uvy' ako aj so Všeobecnými podmienkami R|,
VŠeobecnými podmlenkami VTs a cenníkom' ktoré sa ako neodde|ite|'né súčastjtejto Zm|uvy zavázujem dodržiavať svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie
Všeobecných podmienok R|, VŠeobecných podmienok VTs' cenníka a vyššiešpeciíikovaného koncového zaÍ|adenia, (ii) že si závázne objednáVam V tejto zm|uve
špecifikované s|uŽby a program S|užby' (iii) Že sa zavázujem riadne a Vóas p|niť Všetky povinnosti vyp|ývajúce z te.jto Zm|uvy, dodatkov k
Všeobecných
podmienok RI a Všeobecných'odmie.nok Ws' najmá rjadne a Včas p|atit'cenu za aktiváciu a poskytovanie s|uŽby
VYHLASEN|EzAsTUPcUUCASTN|KA:Vyh|asujem'ŽesomoprávnenýkonaťvmeneanaúěetUčastníkanazák|adepísomného
s Úradne overeným
podpisom Učastníkaa|ebo na základe zákona a|ebo na zák|ade rozhodnutia štátneho organu

V BMT|SLAVE' dňa 04 06 2008
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