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meno, gjiezvisko:.

tr

A

(nepovinný Údaj)
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FYz|cKÁ oSoBA PoDN|KATE!:
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Kontaktná e-maiIoVá adresa

,
,

/

l

I

;

osoBA

i tecHrutcxR oBNoVA

l Register, čís|o
l zápisu
|. 10617lL

i

(ulica, súp

čís|o'

coozo

a
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|P adresa

Podrobný výpis '*
Spoloěná faktÚra s le|eíónnym Óíslom: 093535544
iné:

**Pozn:VprípadenoVéhoUěastníka'klor}'uzatVárasPodnikomprvÚzm|uvuopripojenÍazároVeň
zcenymesačnéhopop|alkuzas|uŽbuPodrobnývýpisatoPoěasprVých

uvedenej doby bude s|užba Podrobný Výpis Učastnikovi poskytovaná za cenu podra p|atného cenníka s|uŽieb spo|oěnosti T-|V]obi|e slovensko, a s
Uěastník má nárok na poskytnutie Podrobného výpisu počas pruých troch zúětovacich období zdarma * tr áno 8 nie

poskytoVanejPodnikomnazák|adetechno|ógieFLASH-oFDMpracujÚcejVofrekVeněnompásme450|Hz'a|ebo

UčastníkoViprístUpdosiele|nternetaleboinýchverejnýcha|eboneverejnýchdátovýchsietíprostredniclvomkoncoVéhozariadeniaa|eboprostrednictvoms|M

ktorípouŽiVajúpÍogramypreautomatickéadlhodobésťahovanie
(lzv Fair Use Po|icy) v p|atnom cenníku S|Užby

1

Predmetom tejto Zmluvy je

a)

záVázok Podniku (i) zriadiť Učastnikovi potrebný pristup k e|ektronickej komunikačnej sigti Podni
Podn|ku (ii) spristupniť sÚVisiace S|uŽby poskytované Podnikom, (iii) sPristuPniť Uóastníkovi
bezdrÓtovým spósobom Prostredníctvom koncového zariadeniá alebo prostredníctvom s|M karty
zvolený Učastníkoma uvedený V tabulke č 1 tejto zm|uvy;

b) .8

áno tr nie aktivácia programu S|uŽby uvedeného v Tabulke

Zmluvy;

č 'í:

Tabu|ka

PRoGRA|\4 sLUŽBY

VoLNÝ oBJEM

Tabu|.ka

Dátová

č2
s||\y'

karta

DÁT:
č/
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, a|gbo k Verejnej leleÍónnej sieti
|ebo neverejných dátových sieti
Vať Uěastnikovi program s|uŽieb

vo vzťahu kU koncovému záriadeniu F-oFDM a|ebo slM kartám špecifikovaným V tabutke ě' 2 tejto

-E RÝoHLY

-tr RYCHLY INTERNET

zák|ade techno
|nternet a|ebo
pÍsm' b) tohto b

7439

'Te|efónnečís|o/Eu|:
i

Te|efonne

]ooo7g5ÍÍÍÍa12a85

čís|o:

4

;

zavatiol ueajtnika riadne a veás prátit nooniiu
iéo šóéóitróváňlicn v iéjtó Žmruve o Pripo,eni aieoo
pov.nnostiVsú|adestoutozm|uvoU'VšeobecnýmjpodmienkamiposkytoVaniaVerejneje|ektronic
S|oVensko'as(ďa|ej|en,,VšeobecnépodmienkyR|.')'Všeobecnýmipodmienkamiposkovan|a

nášt<ór

ao

ázi iooniióm á Úéášiňir.óm á ooožiáúát svóie

siete spo|oěnosli T-|V]obile S|ovensko' a s. (ďa|ej |en..Všeobecné podmienky VTS'') a p|atným cenníkom s|uŽby (ďa|ej |en..cennik'), Vrátane Fair User Po|icy;

d) .E

tr nie

áno

závázok Podniku zabezpeóiť Učastnikovi predaj koncového zariadenia uvedeného v tabulke
ě 3 tejto zmluvy;

maximá|nu kúpnu cenu uvedenú v labulke

Tabutka

ě

3 (ďa|ej |en .'Koncové zariadenie'') tejto zm|uvy, a lo za zlavnenú

č 3:

Koncové zariadenie

FLARION DATA

CARD

Výrobné Čis|o koncového zariadenia (|ME|/SN):

93000007400436

,, z|,aunená maximá|na kÚpna cena koncového zariadenia:

;,J

zmIUva o pripojení _ sIuŽba Rých|y inteme1

?NNR H

E #

ffi
ffia
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e) -8

áno tr n|e závázok Učastníka' Že po dobu viazanosti uvedenú v tabul'ke čís|o4 tejto Zm|uvy (ďa|ej |en
Viazanosti'') nepoŽiada o deaktiváciu' resp zruŠenie
',doba
SIuŽby a že sa nedopustí takého konania a ani neUmoŽní také konanie, na zák|ade ktorého by Podniku vznik|o
právo deaktlvovat' SIuŽbu a|ebo zrušit' túto Zm|uvu
odstÚpením a|ebo práVo Vypovedat'túto:zmluvu z dovodov porušenia povinnosti zo strany Účastníka; za Žiadost'o deaktiváciu, resp. zrušenie S|uŽby sa pritom povaŽuje
najmá výpoveď tejto Zm|uvy zo strany Účastníka, Žiadost' o deaktivácju S|uŽby.v prípade straty a|ebo krádeŽe koncového zariad.enia' ako a; oostůpenie Úe'štňiř. óJ
tejto Zm|uVy z iného dÓvodu' ako je porušenje povinností na strane Podniku Účastník sa ďa|ej zavázuje, Že po dobu viazanosti uvedenÚ vtabu|'ke č 4 tejto Zm|uvy
nepoŽiada o zmenu programu S|uŽby uvedeného v tabul'ke č' 1 tejto Zm|uvy na
Ko ma m
Uvedený V tabu|'ke č. 4 tejto Zm|uvy. Uóastník sa zavázu1e' Že v prípade
má hocik
V
a|ebo v čl. 3 bod 3'4
písm'
5.2
a) aŽ
tivácie S|
zmluvnÚ pokutu vo
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' 4 tejto

tomto
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poskytovania SIuŽby
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Tabu|'ka

;
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vtabul,keó.4tejtoZm|uvyazm|uvne] pokutyprePc/Notebookuvedenej Vtabu|'keč.6tejtoZm|uvy.
odnik o dočasnéprerušénieposkyt-ovania.šlužby z dóvodov na stráne Účastníka; prerušením
programu SIuŽby nie je dotknutá povinnost' Úóastníka p|atiť Podniku mesačný paušá|ny poplatok za prís|uŠnýprogram SIuŽby uvedený

č 4:
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sk

nie závázok Podniku poskytnÚt, Účastníkovi, ktorý sj V súvis|osti s touto Zm|uVoU aktivova| SluŽbu a zároveň VyUŽi| ponuku Podniku na zakÚpenie Koncového
eň uzatvorenia tejto Zmluvy aktíVny niektoný programov s|UŽieb ssviac' Re|aX 60,
try so SluŽbou a
ej s|užby' program

zdielan
zmene
2,

čným pop|atkom
|uŽieb Rých|y internet
12 zúčtovacích,obdobÍ nas|edujÚcich

]enu
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u Data

z
efonnom
adobudn
S|UŽieb

tejto zm|uvy (ďalej
et ,lo a|ebo 30 GB
po Uzatvorení tejto Zm|uvy Účastník berie na
obdobia alebo
o
dniku Vo vzťahu k
e

(iv)

Vyraden
SluŽ
počas preruŠenia

a

astník zároveň berie na Vedomie a sÚh|así s tým' Že akcia Data Naviac nebude
ak Účastníkpožiada o deaktiváciu, resp zrušenie sluŽby pred dohodnutou dobou

d
Účastník
Všeobecnýc
e
ta
p

o Vypovedat,tÚto Zm|uvu z
vej s|uŽby a|ebo ak
I pÍsm' a) aŽ c)

s)

n)

o stÍany Účastníka a|ebo
nností uvedených v bode
nárok sa viac neobnoví.
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3
z|.a

nej faktÚry s H|asovou s|uŽbou' ako aj
a Ucastníkovi bude ďa|ej poskytovaný
od|'a aktuálneho platného CennÍka.
úpy z|'avneného
3G zarladenie'').

pÍevza| závázok Viazanosti aspoň na
ýého zariadenia uvedeného v tabu|'ke ó.
vedenej v tabu|'ke ó. 3 tejto Zmluvy (tzn.
cena koncového
zariadenja Uvedená V tabu|'ke č. 3 tejto
maximá|nu
sÚhrnnú
kÚpnU cenu za koncové zariádenie FúsH - oFDM a 3G zariadenie).
-E áno B nie závázok Podniku poskytnÚt'
!1]1yy n'"g9t"yuje
Účastníkovi' ktorý si v sÚVislosti s touto zm|uvou aktivova| S|uŽbu a zároveň vyuŽi| ponuku Podnikl na zákÚpenie Koncového
zariadenia spojenÚ s prevzatím závázku viazanosti na

z ceny mesačného
nas|edujúcich po uzavretí tejto ZmIuvy. Nárok na
kupóne, z|'avu vo výške 50oÁ

poČas doby poskytovania z|,avy požiada Podnik o dea
UÓastník opátovne poŽiada Podnik o aktiváciu S|uŽbv.
počas jej poskytovania kombinovat'a súčasnevyuŽíva
tne

v
3G
výške
t S|uŽieb s vyššÍmpočtom
lesačnéhopop|atku sa prvý
d|'a predchádzajÚcej Vety (i) nie j
:ieho obdobia; (ii) Výhody pod
Podnjku vo vzt'ahu k štuzue. Ý pr
t Zm|uvou aktlvova| S|uŽbu
niku na kÚpu zl'avneného
'ohto Dodatku z|'avu vo

2
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o
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povinný vo vzt,ah.' k z
ádzajÚce1 Vety nie je
poskytovania kombinovat' a súčasnevyuŽívat's akouko|vek inou akciovou ponukou
ania žiadosti Učastníka
Úóastníka resp' o zmenu zÚčtovacieho obdobia ako aJ po up|ynUtÍ doby poskytovania beneÍ]tu pod|'a predchádzajúcej Vety neroK na poskytovanie z|,avy
zanikne
2
3

1a náhradu škody V p|nom rozsahu' ktorá mu Vznik|a porušením povinnosti, na ktorú
du škody presahujúcu sumu zm|uvnej pokuty
]oskytované Vo Íorme spo|očnej Íaktúry, bez oh|'adu na to, či vyuŽíva S|uŽbu
]ikom na základe techno|ógie FLAsH-OFDM pracujúcej Vo írekvenčnom pásme 45o
ie Územie sIovenskej repubIiky pod|'a Špecifikácie obsiahnutej vo Všeobecných
'toré sÚ prístupnéna Www.t-mobi|e.sk a na predajných miestach Podniku' Cena za
;ÚhIasim s tým, aby Podnik spracÚvaI moje osobné Údaje na marketingové Účely
hodnotou); ('i) súh|asím s kontaktovaním pre Úie|y priameho marketingu produktov
Xtových
(iii)
Podnik

spráV

ingové Úče|y

ldyko|'vek

odv

ych
ap
enk

súh|asÍ
a|oka|iza
kytnutia týc

h

pod|'a

ako

aj

ích predpisov a zákona č' 61012003 Z'z' o

ka uvedené V tejto zmluve (ďa|ej |en ,'osobné

sÚ osobitne dohodnuté medzÍ Podnikom a
čl' 8 Všeobecných podmienok R|. Úóastník
pismi a iné ÚóeIy' ktoré sú dohodnuté medzi
é Údaje týkajúce sa osoby Učastníka tretím
V

zmluva o pripojení

-

sIUžba Rých|y internet

"nnn

Lt

*

ilĚB#
-!

áno

á*-lm

B

nie Zm|uvné strany sa dohod|i, Že ku dňu Účinnosti tejto Zm|uvy sa V ce|om rozsahu rušíp|atnosť a účinnosťpredchádzajÚce'i zm|uvy o pripo1enÍ - s|uŽba
kto
bo|o poskytovanie s|uŽby Rých|y internet
koncovému z
vanému v tabu|.ke č. 2 tejto zm|uvy.
-X áno !
a na neurčitý čas.
'! áno B nie Zm
a uzatuára na
na dobu viazanostl; v pripade' ak po up|ynutí tejto
doby Učastník pok
ívanís|uŽby, S|uŽba v Účastníkom zvo|
poskytovaná na čas neurčitý podta štandardných
me s|uŽby bu
podmienok poskytovania SluŽby na dobu neurčitú uvedených V Cenníku, pokia|'sa Účastník s Podnikom nedohodne inak
Táto Zm|uva je p|atná a účinnádňom jej podpísania zm|uvnými stranami Podnik a ÚÓastnik sa dohodli, Že (i) na reŽim a podmienky poskytovania S|uŽby
plostredníctvom Verejnej mobl|nej e|ektÍonickej komunikačnej siete Podniku pÍostredníctvom techno|ógie FLASH-oFDM pracujÚcej Vo Írekvenónom pásme 45o MHz sa
Vzt'ahu'iÚ Všeobecné podmienky R|, a na reŽim a podmienky poskytovania SluŽby prostredníctvom Verejnej te|eÍónnej siete Podniku sa vzťahujÚ Všeobecné podmienky
VTs' pokia|. nie je touto Zm|uvou dohodnuté inak' Pojmy pouŽívanéV tejto Zmluve, ktoré tu nie sú osobitne def]nované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy
deÍnované vo Všeobecných pďmienkach R|, resp. vo Všeobecných podmienkach VTs
Podnik a Učastníksa dohod|i, Že na Zm|uvný vztah za|oŽený touto Zm|uvou sa nevzťahujú a neap|ikujú ustanovenia bodov 6. a 7 Všeobecných podmienok VTs; na
zmluvný vz|,ahza|oženÝ touto Zm|uvou sa Votázkach upravených V bodoch 6 a 7 Všeobecných podmienokWS v plnom rozsahu ap|ikujú a pouŽijú ustanovenia bodov
6 a 7 Všeobecných podmienok R|' V prípade' ak by sa dostali do vzájomného rozporu Všeobecnépodmienky R| a Všeobecnépodmienky VTs, platí nas|edovné

6

Rých|y internet'

7

9

ooradie záVáznosti:

10

11

a)
b)

1 Všeobecné podmienky Rl,

2. Všeobecné podmienkv

VTs'

ÚóastnÍk berie na vedoňie asÚhlasí stým' Žea) Vprípade ak Úcastník poŽiada| oaktiváciu programu S|uŽby uvedenéhoVtabu|ke ě 1 tejto zm|Uvy vo vzťahu kSIM
karte Špecifikovanel V druhom riadku tabU|'ky ó ? |ejto zm|uvy V zmys|e bodu 1 pism b) te.jto zmluvy (tzv zdielanie dát S|uŽby Rých|y internet na te|efonnom čís|e),
zdielanie dát mu bude aktivované na uvedenom te|eÍonnom čís|eaŽ nasledujúci deň po nadobudnutí Účinnosti tejto Zm|uvy a aktivácii prís|Ušného programu s|uŽby
Rých|y inteÍnet pod|'a tejto zm|uvy b) v prípade akejko|'Vek. a' doiasnej deaktivácie SIM karty špecifikovane'| V drUhom riadku Tabulky č 2 te'ito zm|uVy stráca moŽnosť
využívat' s|uŽbu Rýchly internet prostredníctvom tejto S|M karty. opátovná aktivácia sluŽby Rých|y inteÍnet na tejto S|M karte je moŽná aŽ na zák|ade novej Žiadosti.
Dojednanie o odstúpeníV skúšobnejdobe. Učastník,ktorý vyuŽÍva službu prostrednÍctvom Verejnej mobi|nej elektronickej komunikačnej siete Podniku prostredníctvom
techno|ógie FLASH-oFDM pracujúcei vo Írekveněnom pásme-450 MHz' je oprávnený odstúpit'od tejto Zm|uvy do 7 ka|endárnych dní (Vrátane) od uzavretia tejto Zm|uvy
(ďa|ej len
doba''), a to za sp|nenia podmienky, Že Účastník súčasnes touto Zm|uvou odstúpi aj od zmluvy o kúpe koncového zar|adenia uvedeného v tabu|'ke
''skÚŠobná
3 tejto Zmluvy a toto koncové zariadenie Vráti Podniku alebo .ieho obchodnému zástupcovi V nepoškodenom funkčnom stave' Vrátane Všetkého prís|Ušenstva a
dokumentácie v tom predajnom mieste Podniku' V ktoÍom koncové zariadenie kÚpi|' pričom v prípade, ak mu bolo koncové zariadenie doruóené prostredníctvom kuriéra'
Účastník musí up|atnit' nárok na odstÚpenie vý|učne v obchodnom priestore Podniku (t.j- nie V priestoÍoch jeho značkových a|ebo autoÍizovaných obchodných záslupcov,
resp iných oprávnených subjektov)' Právo pod|a predchádzajúcej Vety Účastník nemá, ak nemÓže Podniku a|ebo jeho obchodnému zástupcovi Vrátit' koncové
zariadenie V stave, V akom ho od Podniku a|ebo jeho obchodného zástupcu prevza|' a|ebo ak počas doby troch mesiacov predchádza.jÚcich uzavretiu tejto Zm|uvy VyuŽil
m^žn^ct'arlc+ti9g1.1i3 ej dobe od iných zmlÚV o pripojení - sluŽba Rých|y internet uzavretých pred účinnosťoutejto Zm|uvy' V prípade' ak je
to Zm|uvy
ezpečit' predaj zlavneného Pc/notebooku a Učastníkna zák|ade tejto Zm|uvy ponuku Podniku na kúpu z|'avneného
vyuŽi|' je
od tejto Zm|uvy odstúpit' len za sp|nenia podmienky, Že súčasnes touto zm|uvou a odstÚpením od kÚpy koncového
zariadeniauvedenéhoVtabu|'keó'3tejtoZm|uvya'|ehovráteniavsú|adespodmienkami dojednanými Vtomtobodezm|uvy'odstúpi aj odzm|uvyokúpePc/Notebooku
uvedeného V tabu|,ke č' 6 tejto Zm|UVy V lehote a spÓsobom podl'a podmienok dojednaných v dotknutej Zm|uve o kÚpe PC/Notebooku' Učastníkje povinný pri doÍučení
odstúpeniaodtejtoZm|uvy Podniku preukázať' ževráti| Pc/Notebookaodstúpi|odzm|uvyokúpe Pc/Notebooku vsÚ|ades podmienkami uvedenými VZmluveokÚpe
si
V tejto zm|uve, účinnosťodstúpenia
a odstúpenie od Zmluvy V skúšobnej dobe a za
nastane ku
|ušného
Učastníkje povinný zaplatit' Podniku
Vó|e Uóastníka do preda]ne Podniku, V ktorej bo|a
cenu za
nad
dra cennika' a to aj V prípade VyuŽitia práva
skúšobnej doby' Učastník berie na
.l0o
Vedomie' Že v prípade VyuŽíVania SluŽby pod|'a tejto Zm|uvy |en počas dohodnutej skúšobnejdoby, je Vo|'ný ob.iem dát
MB ( ďa|ej |en '. vo|'ný objem dát V skúšobnej
dobe'' ) V prípade odstúpenia Účastníka od te1to Zm|uvy počas skúšobnejdoby je Účastník povinný zap|atiť Podniku cenu za prenesenie dát nad tento vo|'ný objem dát,
a to V sUme určenej na spop|atňovanie nad Vo|'ný objem dát podfa p|atného Cenníka SIuŽby' V prípade odstúpenla Učastníka od tejto zmluVy počas skúšobnejdoby v
sú|ade s do.iednaním uvedeným V tomto bode Zmluvy, Podnik zabezpečívrátenie ceny koncového zariadenia' ktorú Učastníkzap|ati| za nadobudnutie koncového
zariadenia' Učastníkoviv hotovosti a|ebo bankovým prevodom do 30 dní Počas skÚšobne.j doby nie je moŽné postÚpit' práva a povinnosti z tejto Zm|uvy na tretiu osobu
a ani zmenit'zúčtovacie obdobie' V prípacle, ak práVo na odstúpenie od tejto Zmluvy je podmienené súčasnýmvrátením Pc/Notebooku a odstÚpenÍm od Zm|UVy o kÚpe
PC/Notebooku a Úóastník Pc/Notebook nevráti| spÓsobom a V |ehote pod|'a podmienok dojednaných V zm|uve o kúpe Pc/Notebooku hoci doruči| Podniku odstúpenie
od tejlo Zm|uvy a.vrátiI koncové zariadenie uvedené Vtabu|'ke
3 tejto ZmIuvy. je Podnik oprávnený Ucastníkovi S|'1;by pod|'a tejto zm|uvy ďa|ei neposkytovať a
Vyúčtovaťsi voči Učastníkovi zm|uvnú pokutu Vo Výške Uvedenej V tabU|'ke č' 6 tejto Zm|wy za porušenie povinnosti Učastníka sÚčasne s doruěením odstÚpenia od
tejto Zmluvy preukázat', Že vráti| PC/Notebook a odstÚpi| aj od Zmluvy o kúpe PC/Notebooku V sú|ade s podmienkami dojednanými V Zm|u]ýe o kÚpe.Pc/Notebooku.
prípade, ak je predmetom tejto
zm|Uvy závezok Podniku zabezpečit'preda'i koncového zariadenia FLASH - oFDM a 3G zariadenia a Účastník nazák|ade tejto Zm|uvy VyuŽi| ponuku Podniku spojenÚ
s prevzatím závázk! viazanosti (ďa|ej |en
zm|uvy..)' sú táto Zm|uva a Kúpne zm|uvy závis|ými zm|uvami pod|'a ustan s 52a občianskeho zákonníka V platnom
'Kúpne
znení zánik niektorej z KÚpnych zm|úV inak ako sp|nením a|ebo spósobom nahrádza1úcim splnenie spósobuje zánik tejto zmluvy a ostatných záVis|ých Kúpnych zm|úV,
atosobdobnými práVnymi účjnkami UčastnÍkjevprípadetakéhotozánikupovinnýPodnikuresp obchodnémuzástupcovi Podniku'uktoréhotovarzakúpi|.Vrátit'pod|'a
ich pokynov Všetko' čo na zák|ade zaniknutých závis|ých Kúpnych zm|úV získa|' ak sa zm|uvné strany nedohodnÚ inak
V prípade, ak je predmetom te'ito zmluvy závezok Podniku zabezpečiť predaj koncového
a Učastník ponuku Podniku na zák|ade tejto ZmIuvy s prevzatím závezku viazanosti VyuŽil
(ďalej len KÚpne zm|uvy"), sú táto zm|uva a Kúpne zm|uvy pod|'a ustan s 52a občianskeho zákonníka v p|atnom znenízáVis|ými zm|uvami a zánik niektorej z Kúpnych
"
zm|ÚV inak ako splnenim a|ebo spÓsobom nahrádzajúcim splnenie spósobuje zánik tejto Zmluvy a ostatných závis|ých Kúpnych zmlúV a to s obdobnými práVnymi
Účjnkami Učastníkje V takom prípade povinný Podniku resp obchodnému zástupcovi Podniku u ktorého tovaÍ zakúpi| pod|'a ich pokynov vrátit'všetko' čo na základe
zaniknUtých závis|ých KÚpnych zm|Úv získa|, ak nebude dojednané medzi stranami inak.
VYHLÁSEN|E ÚČesruixa ALEBo JEHo
Vyhlasujem, Že som sa zoznámi|la s obsahom te'|to zm|uvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami Rl,
Všeobecnými podmienkami Ws a cenníkom' ktoré sa ako neoddelitel,né súčasti te'ito ZmIuvy zavázujem dodrŽiavať' svojim podpisom potvrdzujem (i) prevzatie
Všeobecných podmienok R|, Všeobecných podmienok VTs, cenníka a VyŠšieŠpecifikovanéhokoncového zariadenia, (ii) Že si záVezne objednávam v tejto Zmluve
špecifikované SluŽby a program s|uŽby, (iii) Že sa zavázl]jem riadne a Včas plniť Všetky povinnosti Vyp|ýVajúce z tejto zm|uvy' dodatkov k Zm|uve, Všeobecných
podmienok RI a VšeobecnýchJcodmie.nok VTs, najmá riadne a Včas platit'cenu za aktiváciu a poskytovanie S|uŽby.
VYHLASEN|EzAsTUPcUUCASTN|KA:Vyh|asujem.Žesomoprávnenýkonat'vmeneanaŮčetUcastnÍkanazákladepísomného
s úradne overeným
podpisom Učastníkaalebo na zák|ade zákona a|ebo na zák|ade rozhodnutia štátneho organu
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