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Zmluva o pripojení - služba Rýchly internet

Nffi

uzatvorenápod|'aust $43anasI zák č 6.lo/2o03Zz oe|ektronickýchkomunikáciáchvzneni
medzt:
neskorších predpisov (d'aIej |en
',Zm|uva',)
PODNIK:
T.Mobi|e s|ovensxo, a.s., Vajnorská 1oo/A, 831 03 Bratis|ava

obchodné meno
Síd o / adrcsa:

v ooóhbdnom registri védenom pri .o!Í.q9n9|.L9ý'q-e--q19!-s"!eY-"-':!,'9q-d.i9!
iÓ oi9 opt.l:
35 705 01 9

zapisaný:
tČÓ:

otČ: zoiaózéqazs

: JANA CAKOVA

ZastÚ pený:

.

sa'

:

V|oŽka číslo'1238-l'B
sl<2020264829

Kód t|ačival

Kód predajcu

(dalej len,,Podnik") a

A' ÚČASTNÍK - FYz|cKÁ osoBA NEPoDNIKATE|]:
lvleno:

Titul:

Priezviskor
Bydlisko.

(uIica, sÚp

číslo'PSC,
00ec)

Rodné

|m:

čísIo

Kontaktná e.mai|ová
(nepovinný Údaj)

adresa:

Zastúpený (meno' priezvisko
funkcia
(d.a|ej

zástupcu):

Kontaktné teIefónne čísIo

)

a

l'šK,ÁinsóiÁi

(nepovÍnný Údaj)

MobiIné te|. Óíslo / e-mailová
adresa na notifikáciu:

.

.

Ien,'Účastník'.)

A

A FAKTUR

zóvl.

i

1L

SAD

I

BNoVAÁoČ|-{

SNP

SLUZBY:
tr Verejná dynamická |P adresa
tr Podrobný Výpis *.
tr sPo|oěná faktúÍa s te|efónnym
tr Ine:

Obec

ČÍs|om|

Podnik poskytne Úěastníkovi 1 ooo/o z|avu
: V prípade nového Uěastníka' ktorli uzatvára s Podnikom prvÚ zm|uvu o pripojenÍ a zároveň Žiada o aktiváciu s|uŽby Podrobný Výpis,
zm|uve Po up|ynutí
z ceny mesačného pop|atku za s|uŽbu Pod-robný výpis a to poěas prvých troch zÚčtovacich obdobÍ po aktivácii koncového zariadenia/S|M karty špecifikovanej V tejto
uvedénej doby bude siuŽba Podrobný výpis Úča.tníkovi Poskytovaná za cenu pod|'a P|atného cenníka*s|UŽieb spo|oěnosti T-Mobi|e S|ovensko' a s
Účastník má nárok na poskytnutie Podrobného výpisu počas prvých troch zúětovaclch obdobi zdarma tr áno tr nie.
*tPozn

SIuŽba Rých|y inlernet (d'a|ej len ,'S|uŽba,') je Verejná e|ektronická komunikaÓná mobi|ná dáto
poskytovane'j Podnikom na zák|ade techno|ógie FLASH-oFDM PracujÚcej Vo frekvenčnom pá
Úěastníkovi pristup do siete Internet alebo iných Verejných a|ebo neverejných dátových
|nej dátovej kom
špecifikovanéV tejto Zm|uve za úě3|om dosiahnutia
od kva|ity signá
pripadne iných Verejných a|ebo neverejných dátových
iahnutia rovnake
prís|Ušnej lokalite a v danom okamihui (ii) Podnik je
ktorí pouŽíVajÚ pÍogramy pre aulomatické a d|hodobé sťahovanie Ve|'kého objemu dát (napr
(tzv Fair Use PoIicy) v p|atnom cenníku S|uŽby

baŽnej
sietÍ
oprávn

1 Pr
a)

oZ

p
s|uŽb
ctvom

|K
sp
so

zvo|ený Úěastníkom a uvedený v tabu|'ke

b)

ě

1 tejto

i

zm|uvy;

techno
|nternet.a|ebo
písm. b) tohto b

Podniku
prí
SlM karty šp

ick
.(
bd

íkovi

n

zák|ade

sieti
ěastnikovi

'

a|ebo k verejnej te|efÓnnej sieti

|ebo neverejných dátových sieti
Vať ÚčastnÍkovi program S|uŽieb

*B áno tr nieaktivácia programu S|UŽbyuvedenéhovTabu|'keč 1 tejtozm|uvyvovzťahu ku koncovémuzariadeniu F.oFDM a|ebosIM kartám špecifikovanýmvtabu|'keč 2te]to
Zmluvy;

Tabu|'ka'č-

1

-o
"' nÝcÉLÝ il\rŇŤeŘŇer
|trK|\tr |

:

Vo[NÝ

oBJE|\4

Tabu|'ka ó 2
Dátová s|lil karta

.
DÁT:

5oo

č/

Koncové zar|aden|e
F-oF.DM č

:

Dodatočná
(ex stu]úca Gslvl)
s||\,4

;B

"'"Bi,l

PRoGRArý SLUŽBY:

karta č

ŘÝcHrÝ

,ř#ÁŇii ,

|\4B

'

2

GB

*i

-tr RYoHLY
.a
;.";.
|N|ŤtrpN|trT.n
PÝ.H| Y
10 i. -RÝCHLYV |NTERNET

l

] 94ooooo8171 522

Te|efónne iis|o /

l

e|elonne
relefónne

10

l

GB

EU|

]

čis|o:
c|s|o:

lo ;

trurrprup.1 20
|NTERNET

BlZN|s DATA

20 GB

ooo7gsffffgo+bge

1o
l

poVinnostiVsÚ|adestoutoZm|uvou.Všeobecnýmipodmienkamiposkfóvaniaúerejneje|ektronic
sjete spo|očnosti T-Mobi|e S|ovensko' á

d) -tr

áno

t

s

(d'a|ej.|en 'Ýšeobecné iodmienky VTs'') a p|atným cennÍkom s|uŽby (d'alej |en ''cenník,,), vrátane Fair UseÍ Po|jcy;

nie záVázok Podniku zabezpečiť Účastníkovi predaj koncového zaÍiadenia uvedeného

maximálnu kúpnu cenu uvedenÚ V tabu|'ke Č 3 tejto Zm|uvy
Tabu|'ka Ó 3:

V tabu|'ke

č3

(d'a|ej |en.'Koncové zariadenie'') tejto zm|uvy' a to

za zlavnenÚ

j

Koncove zariadenie:

l

Výrobné čÍs|okoncového za|iadenia (|ME|/SN):

Flarion Expresscard
Qualcomm

i

94000008171522

maximá|na
] zlavnená
........................

kúPna cena koncového zariadenia;

I
I

1490,- Sk

I
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tnnn

H

rTT
m|ni &
-X

tr

áno

n|e

SIuŽby a Že

od
na
te.i

záýázok Učastníka,Že po dobu Viazanosti uvedenÚ v tabul'ke čís|o4 tejto Zm|uvy

&

#. H *
resp zruŠenie

(ďa|ej |en ,'doba Viazanosti..) nepoŽiada o deaktiváciu'

sa nedopustí takého konania a ani neumoŽní také konanie na zák|ade ktorého by Podniku vznik|o práVo deaktivovat' SIuŽbu aIebo zrušiť tÚto Zm|uvu
z dÓvodov poruŠenia povinnos

S|uŽb
Podniku.

a' Žladost'o deaktiváciu

p.
en
iu

íka., za
a|ebo
zavaz

pritom povaŽuje

ie Uóastníka od
' 4 tejto Zm|uvy

povinností na strane
nepoŽiada o zmenu programu SIuŽby uvedeného V tabu|'ke č 1 te'ito ZmIuvy na program SIuŽby s niŽŠímmesačným pop|atkom' ako má minimá|ny program s|uŽieb
uVedený V tabU|'ke č. 4 tejto Zm|uvy. Učastník sa zavázuje' Že v prípade porušenia zmIUvných povinností zo strany Učastníka (najmá hociktorej povinnosti uVedenej
Vtomtopísmenea|ebovč|'3bod3.4alebo35aIebovčl.5bod5'2písm.a) aŽc) VšeobecnýchpodmienokR|) anás|ednej deaktivácieSIuŽbyjeUčastníkpovinný
uhradit' Podnjku zmluvnÚ pokutu vo výške uvedenej v tabu|'ke ó 4 tejto Zm|uvy' resp v prípade, ak Učastníkvyuži| ponuku Podniku aj na kÚpu z|'avneného
Pc/Notebook,VoVýŠke určenej sÚÓtom zmIuvnejpokutyuvedenejVtabu|'keÓ
4tejtoZm|uvyazmIuvnejpokutyprePc/NotebookuvedenejVtabu|'keÓ
6tejtoZmIUVy
Týmto dojednanÍm nie je dotknuté právo ÚčastnÍka poŽiadat' Podnik o doóasné preruŠenie poskytovania SIuŽby z dÓvodov na strane Učastníka;prerušením
poskytovania SluŽby a programu S|uŽby nie je dotknutá povinnost' ÚčastnÍka p|atit, Podniku mesainý paušá|ny pop|atok za prís|uŠnýprogram sIuŽby uvedený
V

cenníku

Tabulka

č 4:

Doba viazanosti:

E

E

e)

n)

24
iná

mes E

|\,4inimá|ny

36 mes

:Rl

2

program S|uŽby:

ZmIuvná poku.ta
|

0 000,-

sk

-tr áno tr nie závázok Podniku poskytnÚť Učastníkovi,ktorý si v sÚvisIosti s touto Zm|uvou aktivova| SluŽbu a zároveň vyuŽi| ponuku Podniku na zakÚpenie Koncového
zariadenia spojenÚ s prevzatím závezku viazanosti na 24 mesiacov a ktorý má V deň uzatvorenia tejto ZmIUVy aktíVny niektor}i z programov s|uŽieb 5SVjac, Re|aX 00'
Podnikatel. 90 alebo vyšší(d'a|ej |en
s|uŽba'') zaradený do spo|oÓnej faktúry so s|uŽbou a zdie|anie dát s|uŽby na te|efonnom Óís|e H|asovej s|uŽby' program
',H|asová
SluŽieb aktivovaný na zák|ade tejto Zm|uvy' resp. program S|uŽieb s vyšŠímmesaĎným pop|atkom zmenený UÓastníkom po nadobudnutí Účinnosti tejto Zm|uvy (d,a|ej
pÍogram sIuŽieb'') V ÍozsahU Vo|'ného objemu dát 4 GB pre program SluŽieb Rých|y internet 2, 15 GB Pre program s|užieb Rých|y inteÍnet 10 a|ebo 30 GB
|en
''zvoIený
pre program SIuŽieb RýchIy internet 2o (ďa|ej Ien
počas 12 zúótovacích období nas|edujÚcich po uzatvorení tejto Zm|UVy ÚÓastník berie na
''akcia Data Nav|ac.') a to
Vedomie' Že (i) počas poskytovania akcie Data Naviac nje je moŽné Vykonat.zmenu V osobe Učastníka'zmenU zúčtovacieho obdobia a|ebo vyradenie SIUŽby zo
spo|oÓnej faktÚry' (ii) akciu Data Naviac nie je moŽné kombinovat' a sÚčasne VyužíVaťs akouko|'Vek inou akciovou ponukou Podniku Vo Vzťahu k SIuŽbe, ak nie je
dohodnuté inak' (iii) V prÍpade odstÚpenia Učastníkaod ZmIuvy v skúšobnej dobe nárok na akciU Data Naviac nevznikne, (iV) poČas prerušeniaiobmedzenia
poskytovania s|uŽby a|ebo H|asovej s|uŽby sa akcia Data Naviac neup|atní UČastníkzároveň berie na vedomie a sÚh|así s tým, Že akcia Data Naviac nebude
jej poskytnutie bez náhrady zanikne
bou
enle s|UŽby pred
UčastniKo
ak ÚóastníK poŽiada o de
právo zruŠit'tútoZmluVU odstÚpením
povinnosti zo stra
ebo
Viazanosti
o vypovedat'tÚto Zm|uvu z
ode
svojich povinnost
ak bude z
Vej s|uŽby a|ebo ak Účastn
nčená zm|uva o pripo'jení na poskytov
1 písm c)ae) tejtoZm|uvyalebovČ| 3bod34a|ebo35a|eboVč| 5bod52pÍsm a)aŽc)VšeobecnýchpodmienokR|,prjčomtentonároksaViacneobnoví
V prípade podania Žiadosti ÚÓastníka o zmenu v osobe Účastníka, zmenu zúótovacieho obdobia' resp vyradenie S|uŽby so spo|očnej faktÚry s H|asovou s|uŽbou, ako aj
po up|ynutí doby poskytovania akcie Data Naviac pod|'a predchádzajÚcej Vety nárok na poskytovanie akcie Data Naviac zanikne a Uóastníkovi bude d'a|ej poskytovaný
zvo|ený program S|uŽieb za cenu mesačnéhopoplatku V rozsahu štandardného Vo|,ného objemu dát pre zvo|ený program S|uŽieb pod|'a aktuá|neho p|atného cenníka'
-! áno x nie záVázok Podniku zabezpečjt. UÓastnÍkovi' ktorý touto Zm|uvou prevza| záuázok Viazanosti aspoň na 24 mesiacov za súÓasnej kÚpy z|'avneného
koncového zariadenia FLAsH - oFDM pod|'a tejto Zmluvy' predaj d,a|šieho koncového zariadenia Uvedeného v tabu|'ke č 3 tejto Zm|UVy (ďa|ej |en '.3G zariadenie'')'
ktorého z|'avnená cena je zarátaná V cene koncového zariadenia FLASH - oFDM uvedenej v tabu|'ke ó 3 tejto Zm|uvy (tzn z|'avnená maximá|na kÚpna cena koncového
zariadenia uvedená v tabu|'ke č. 3 tejto Zm|uvy predstavuje maximálnu sÚhrnnÚ kÚpnu cenu za koncové zariadenie FLASH _ oFDM a 3G zariadenie).
-tr áno tr nie závázok Podniku poskytnÚt'Učastníkovi' ktorý si v sÚvis|osti s touto Zm|uvou aktivoval S|užbu a zároveň VyuŽi| ponuku Podniku na zakÚpenie Koncového
zariadenta spojenú s prevzatím závezkuviazanosti na 24 mesiacov a zároveň sa preukáza| p|atným kupónom pre poskytnutie z|'avy a sp|ni| podmienky Uvedené Vtomto
kupóne' zl'avu vo výške 5ooÁ z ceny mesačného paušá|neho pop|atku programu sluŽieb aktivovaného touto Zm|uVoU a to po dobu 12 zÚčtovacích období
nasIedujÚcich po uzavretÍ tejto zmIuVy. Nárok na poskytovanie zt'avy z ceny mesačného paušá|neho poptatku pod|'a pÍedchádzajÚcej vety zanikne' ak Učastník
počas doby poskytovania z|,avy poŽiada Podnik o deaktiváciU SIuŽby aktiVoVanej na zák|ade te.|to Zmluvy, priÓom tento nárok opátovne nevznikne ani V prípade' ak
UÓastník opátovne poŽiada Podnik o aktiváciu S|užby. Učastník berie na Vedomie a súhlasí s tým, Že z|'avu poskytnUtÚ na základe tohto písmena Zm|uvy nie je moŽné
počasjej poskytovania kombinovat'a sÚčasne VyuŽíVat's akouko|Vek inou z|avou a|ebo akciovou ponukou Podniku' ak zVýs|ovných pokynov Podniku nevyp|ýVa nieco
Ine

"!

áno

X

nie závazok Podniku poskytovat' UČastníkovi,ktoni' V súVis|osti s touto ZmIuvou aktiVoVaI SIuŽbu Vo vzt'ahu k dátovej SIM karte uvedenej

V prí|ohe

č2

so závázkom Viazanosti aspoň na 24 mesiacov a ktoryi VyuŽiI poniku Podniku na kúpu z|'avneného 3G zariadenia bez sÚčasnej kÚpy koncového zariadenia
FIash-oFDM.podobuprvých12 zúčtovacíchobdobínasIedujúcichpoúěinnosti tohtoDodatkuz|,avuvovýŠke357SksDPH(300skbezDPH) zcenymesačného
pop|atku pre zvolený program sIuŽieb aktivovaný týmto Dodatkom Íesp program SIuŽieb s vyšŠímpočtom Vo|'ných dát zmeneným Učastníkom po nadobudnutÍ
ÚČinnosti tohto Dodatku (d'a|ej Ien ,, z|'ava z mesačného poplatku'')' Z|ava z mesačného pop|atku sa prvý krát up|atní za prvé celé zÚčtovacie obdobie' ktqlé

spojenÚ

nas|eduje po nadobudnUtÍ Účinnosti tohto Dodatku Počas poskytovania Výhody pod|'a predchádza.júcej Vety (i) nie je Podnik povinný Vo Vzťahu k zm|uve o pripciétrí
umoŽnit' zmenu V osobe ÚčastnÍka; a|ebo umoŽnit' Účastníkovi zmenu zÚÓtovacieho obdobia; (ii) výhody podl'a predchádzajúce; Vety nie je moŽné počas jej
poskytovania kombinovat' a súčasnevyuŽÍvat's akouko|'Vek inou akciovou ponukou Podniku Vo Vzťahu k s|uŽbe V prípade podania Žiadosti Učastníkao zmenu V osobe
UčastnÍkaresp o zmenu zÚčtovacieho obdobia ako aj po up|ynutí doby poskytovania benefitu pod|'a predchádzajÚcej vety nárok na poskytovanie z|'avy zanlkne
2
3

Zap|atením akejko|'vek zm|uvnej pokuty pod|'a tejto Zm|uvy nezaniká právo Podniku na náhradu škody v p|nom Íozsahu' ktorá mu vznik|a porušením povinnosti' na ktorÚ
je Viazaná daná zm|Uvná pokuta Učastníkje záÍoveň povinný uhradit' Podniku náhÍadu škody presahujÚcu sumu zm|Uvnej pokuty
Úcastník berie na Vedomie asÚh|asi stým' že vyúčtovanie S|uŽby mu bude poskytované vo forme spo|očnej faktúry, bez oh|'adu na to, Ói vyuŽíva S|uŽbu
prostredníctvom Verejnej mobi|ej e|ektronickej komunikačnej siete poskytovanej Podnikom na zák|ade techno|ógie FLAsH-oFDM pracujúcej Vo frekvenČnom pásme 450
MHz a|ebo prostredníctvom Verejnej telefónnej siete.

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 S|UŽby ktoré sÚ prístupnéna vwvw'lmobi|e'sk a na predajných miestach Podniku cena za
poskytov,ané SIuŽby je UVedená V cennílíu'
SPRACÚVAN|E osoBNÝcH Úoa.lov ÚČestnixn: Podpisom tejto Zm|uvy (i) súh|asím s tým' aby Podnik spracÚVa| moje osobné údaje na marketingové úěe|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 marketingu produktov
a s|uŽieb Podniku prostredníctvom Vo|ania' zasielania e|ektronickej pošty Vrátane textových správ SMS a mu|timediá|nych správ MMS; (iii) sÚh|asím s tým' aby Podnik
spracúVaI prevádzkové a |okaIizačnéÚdaje týkajúce sa mojej osoby na marketingoVé Úóely (Vrátane spÍacÚVania prevádzkových a lokaIizačných ÚdajoV pod|'a
telefÓnnych číselVo|aných z mÓjho prístupu k sieti) Tieto súhIasy mám práVo kedykol'Vek odvo|ať. Rozsah' podmienky' doba poskytnutia týchto súhIasov ako aj
podmjenky ich odvo|ania sÚ b|iŽšie špeciflkované V čl 8 VŠeobecných podmienok RI
V prípade, Že nesÚhlasíte, označte: D t.lte
M|EsTo PoSKYToVAN|A SLUŽBY

Podnik a jeho sprostredkovate|ia sÚ na zákiade zákona ó 42812002 Z'z' o ochrane osobných údajov V znení neskorŠÍchpredpisov a zákona č,' 61012003 Z'z' o
e|ektronických komunikáciách V znení neskorŠíchpredpisov (d'a|ej |en ''Zákon.) oprávnení spracÚVať osobné Úda'ie UÓastníka uvedené V tejto Zm|UVe (ďalej |en ''osobné
Údaje'') na Úče|y uvedené V Ust s 57 ods 2 zákona, Úče|y ustanovené inými právnymi predpismi a iné Úóe|y, ktoré sÚ osobitne dohodnuté medzi Podnikom a
ÚÓastníkom V zm|uve a|ebo VŠeobácnych podmienkach RI' a to V rozsahu' za podmienok a po dobu b|iŽšie špecifikované V Ó| 8 Všeobecných podmienok R| Učastník
berie na Vedomie asÚh|así stým' Že Podnikje oprávnený na úÓe|y uvedené uZákone, ustanovené inými právnymi predpismi a iné úče|y'ktoré sÚ dohodnuté medzi
Podnikom a Účastníkom V ZmIuVe aIebo Všeobecných podmienkach R|' poskytovať osobné' prevádzkové a Ioka|izačnéúdaje týkajúce sa osoby Učastníka tretím
osobám b|iŽšie Špecifikovaným V čl 8 Óast'B Všeobecných podmienok R|
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zmIuva o pripojeni
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s|uŽba Rých|y internet
,NNA L]
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W
ffim
\./

X

áno
nie ZmIuVné strany sa dohodIi' Že ku dňu úÓinnostj tejto Zm|uvy sa V ce|om rozsahu rušíp|atnost' a účinnost'predchádzajúcej zmluvy o pripojení - s|uŽba
Rých|y internet' ktorej predmetom bo|o poskytovanie s|užby Rých|y internet Vo Vzt,aku ku koncovému zariadeniu definovanému v tabu|.ke Ó. 2 tejto zm|uvy
*X áno
áno
nie Zm|uva sa uzatvára na neurčitý
nie Zm|uva sa uzatvára na Óas-určitý' a to na dobu viazanosti; v prípade' ak po Up|ynutí tejto
doby Účastník pokraÓuje vo vyuŽivaní S|uŽby' S|uŽba v ÚčastnÍkom zvo|enom programe S|uŽby bude Účastníkovi poskytovaná na čas neurčitý podl'a Štandardných
podmienok poskytovania S|uŽby na dobu neuriitú uvedených v Cenníku, pokia|'sa Učastníks Podnikom nedohodne inak
Táto Zm|UVa je p|atná a účinnádňom jej podpÍsania zm|uvnými stranami Podnik a Učastníksa dohodll' Že (i) na reŽim a podmienky poskytovania s|uŽby
prostrednÍctvom verejnej mobi|nej e|ektronickej komunikačnej siete Podníku prostredníctvom techno|Ógie FLASH-OFDM pracujúcej vo frekvenÓnom pásme 450 MHz Sa
vzt'ahujú Všeobecné podmienky R|' a na reŽim a podmienky poskytovania S|Užby prostredníctvom Verejnej te|eÍónnej siete Podniku sa Vzt'ahujÚ Všeobecné podmienky
WS' pokia|' nie je touto ZmIUVoU dohodnUté inak Pojmy pouŽívanév tejto ZmIuve' ktoré tu nie sÚ osobitne definované' majÚ rovnaký Význam ako rovnaké pojmy
definované Vo VŠeobecných podmienkach RI' resp Vo Všeobecných podmienkach Ws
Podnik a Učastníksa dohodIi Že na Zm|uvný vzt,a^ za|ožený touto ZmIuVoU sa nevzt'ahujú a neap|ikujú ustanovenia bodoV 6 a 7' Všeobecných podmienok Ws; na
zm|uvný Vzt'ah za|ožený touto Zm|uvou sa V otázkach upravených V bodoch 6 a 7 Všeobecných podmienok VTs V p|nom rozsahu ap|ikujÚ a pouŽijú ustanovenia bodov
6. a 7 VŠeobecných podmienok Rl V prípade' ak by sa dostali do vzájomného rozporu Všeobecné podmienky Rl a Všeobecnépodmienky VTS' p|atí nas|edovné
poradie záVáZnosti:

čas.

X

a)
b)

1.

!

Všeobecné podmienky R|'

2. Všeobecné podmienky

WS.

Účastník berie na Vedomie asúh|asístým, Že a) vprípade ak Účastník poŽiac|a| oaktiváciu pÍogramu SIuŽby uvedeného Vtabu|ke č 1 tejto Zm|uvy Vo Vzt'ahu ksIM
karte špecifikovanej v druhom riadku tabU|'ky č 2 tejto Zm|uvy V zmys|e bodu 1 pism b) tejto ZmIuvy (tzv. zdielanie dát SIuŽby Rých|y internet na te|efonnom čís|e)'
zdie|anle dát mu bude aktivované na uvedenom te|efonnom ěÍs|e aŽ nas|edujúci deň po nadobudnutí úóinnosti tejto Zm|uvy a aktivácii prísluŠnéhopÍogramu s|uŽby
Rých|y internet pod|'a tejto Zm|uvy b) V prípade ake.iko|'Vek' aj doÓasnej deaktivácie s|M karty Špecifikovanej V druhom riadku Tabu|'ky č 2 tejto Zm|uvy stráca moŽnosť
VyuŽivat'S|uŽbuRých|yinternetprostrednÍctvomtejtos||\ilkarty
Žiadosti
opátovnáaktivácias|uŽbyRých|yinternetnatejtos|Mkarte.jemoŽnáaŽnazák|adenovej
Dojednanie o odstÚpenÍ v skúŠobnej dobe Učastník,ktorý VyuŽÍVa S|uŽbu prostredníctvom Verejnej mobi|nej elektronickej komunikačnej siete Podniku prostredníctv"om
techno|ógie FLAsH-oFDM pracujÚcej Vo frekvenčnom pásme'450 MHz, je opráVnený odstÚpiť od tejto Zm|uvy do 7 ka|endárnych dní (vrátane) od uzavretia te.|to Zmluvy
(da|ej |en ,,skÚšobná doba'')' a to za sp|nenia podmjenky, že UčastníksÚčasne s touto Zmluvou odstúpi aj od zmluvy o kúpe koncového zariadenia uvedeného v tabu|'ke
i 3 tejto ZmluVy a toto koncové zariadenie Vrátj Podniku aIebo jeho obchodnému zástupcovi V nepoškodenom funkčnom stave, vrátane Všetkého prís|uŠenstva a
dokumentácie Vtom predajnom mieste Podniku' V ktorom koncové zaÍiadenie kúpi|' pričom v prípade' ak mu bo|o koncové zariadenie doručenéprostÍedníctvom kurjéra,
UÓastník musí up|atnit,náÍok na odstÚpenie vý|učne v obchodnom priestore Podniku (t'j. nie v priestoroch jeho značkových a|ebo autorizovaných obchodných zástupcov'
resp' ných oprávnených sUbjektov). PráVo podl'a predchádzajÚcej Vety UÓastník nemá, ak nemÓŽe Podniku a|ebo jeho obchodnému zástupcovi Vrátit' koncové
zariadenie v stave, V akom ho od Podniku a|ebojeho obchodného zástupcu prevza|, a|ebo ak počas dobytroch mesiacov predchádzajúcich uzavretiu tejto Zm|uvy Využil
aspoň dVakrát moŽnost' odstúpenia v skúšobnej dobe od iných Zm|ÚV o pripojení - sIuŽba Rých|y internet uzavretých pred Účinnost'ou tejto ZmIuVy V prípade' ak je
predmetom tejto ZmIUVy závázok Podnik zabezpečiť predaj z|'avneného Pc/notebooku a Učastníkna zák|ade tejto ZmIuvy ponuku Podniku na kÚpu z|'avneného
Pc/Notebooku vyuŽi|. je Učastník oprávnený od tejto Zm|uvy odstÚpit, |en za sp|nenia podmienky, Že súčasnes touto Zm|UVoU a odstÚpením od kúpy koncového
zariadenlauvedenéhoVtabul'keč 3tejtoZmIuVyajehoVráteniaVsú|adespodmienkami do]ednanými VtomtobodeZm|uvy,odstÚpi aj odZm|uvyokúpePc/Notebooku
uvedeného v tabul,ke č. 6 tejto Zm|uVy V |ehote a spÓsobom pod|'a podmienok dojednaných V dotknutej zm|uve o kúpe Pc/Notebooku. Uóastník je povinný pri doručení
odstÚpenia od tejto Zm|uvy Podniku preukázat'' Že vráti| PCiNotebook a odstÚpiI od Zm|uvy o kúpe Pc/Notebooku V sÚ|ade s podmienkami uvedenými V Zm|UVe o kÚpe
PC/Notebooku V prípade' ak si Učastník up|atnÍ právo na odstÚpenie od Zm|uvy v skÚšobnej dobe a za podmienok uvedených V tejto Zm|uve' Účinnost'odstÚpenia

nastanekudňudoručeniaprÍs|ušnéhopísomnéhoprejavuvÓ|eUčastníkadopredajnePodniku,Vktore]bo|atátoZm|uvauzavretá Účastníkjepovinnýzaplatit'Podniku
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cenu za objem dát prenesený nad objem Vo|'ných dát pod|'a Cenníka, a to aj V prípade VyuŽitia práva odstúpit'od Zm|uvy počas skÚŠobnej doby Učastník berie na
Vedomie, Že v prípade vyuŽívania S|užby pod|'a tejto Zm|uvy |en počas dohodnutej skÚšobnej doby' je vo|,ný objem dát 100 MB (d,a|e.j |en '' Vo|'ný ob]em dát V skÚšobnej
dobe.' ) V prípade odstÚpenia Účastníka od tejto Zmluvy počas skÚŠobnej doby je Účastník povinný zap|atiť Podniku cenu za prenesenie dát nad tento vo|.ný objem dát,
a to V sume urÓenej na spop|atňovanie nad Vo|'ný objem dát pod|'a p|atného CennÍka SIuŽby' V prÍpade odstúpenia Učastníkaod tejto Zm|uVy poÓas skúšobnejdoby v
súlade s dojednanÍm uvedeným V tomto bode ZmIuvy' Podnik zabezpečíVrátenie ceny koncového zaÍiadenia' ktorÚ Učastník zap|ati| za nadobudnutie koncového
zariadenia, UčastníkoviV hotovosti a|ebo bankovým prevodom do 30 dní Počas skÚšobnej doby nie je moŽné postÚpiť práva a povinnosti z tejto zm|uvy na tÍetiu osobu
a ani zmenit,zÚitovacie obdobie V prípade' ak právo na odstúpenie od tejto Zm|uvy.|e podmienené súčasnýmvrátením Pc/Notebooku a odstÚpením od Zm|uvy o kúpe
Pc/Notebooku a UčastníkPc/Notebook nevráti| spósobom a V |ehote pod|'a podmienok dojednaných V zm|uve o kúpe Pc/Notebooku hoci doruči| Podniku odstúpenie
od te]to ZmIuVy a-VrátiI koncové zariadenie uVedené vtabu|'ke i 3 tejto Zm|uvy, je Podnik opráVnený UÓastníkovi SIuŽby pod|'a tejto Zm|uvy d'a|ej neposkytovať a
VyÚótovat' si voči ÚčastnÍkovi zm|UVnú pokutu Vo Výške uvedenej v tabu|'ke ó. 6 tejto Zm|wy za poruŠeniepovinnosti UčastnÍkasúčasne s doručenímodstúpenia od
tejto Zm|uvy preukázat'' Že vráti| PC/Notebook a odstúpi| aj od zm|uvy o kÚpe Pc/Notebooku V sú|ade s podmienkami dojednanými V Zm|uve o kúpe Pc/Notebooku
prÍpade ak je pÍedmetom te.jto
VyužiI ponuku Podniku spojenú
s prevzatím závězku ýiazanosti (d'a|ej |en ',KÚpne zm|Uvy..), sÚ táto Zm|uva a KÚpne zm|uvy závis|ými zm|uvami pod|'a ustan s 52a obiianskeho zákonnÍka V p|atnom
zneni zánik niektorej z KÚpnych zm|ÚV inak ako sp|nením a|ebo spÓsobom nahrádzajÚcim sp|nenie spÓsobuje zánik tejto zm|uvy a ostatných záVis|ých KÚpnych zm|Úv,
atosobdobnými právnymi ÚÓinkami UčastníkjevprÍpadetakéhotozánikupovinnýPodnikuresp'obchodnémuzástupcovi Podniku'Uktoréhotovarzakúpi|'vrátit'podl'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 pÍedmetom tejto Zm|uvy záVázok Podniku zabezpečit. predaj koncov$}o
zariadenia a PC/Notebooku uvedených V tejto Zm|UVe za z|,avnenú cenu a Učastník ponuku Podniku na zák|ade tejto zm|uvy s prevzatím závezku ýiazanosti VyÚŽi|
(d'a|ej |en ,' Kúpne zm|uvy'')' sÚ táto Zm|UVa a Kúpne zm|uvy podl'a ustan s 52a obÓianskeho zákonnÍka V p|atnom znení závis|ými zm|uvami a zánik niektorej z KÚpnych
zm|ÚV inak ako 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
ÚČinkami Uiastník je V takom pripade povinný Podniku resp obchodnému zástupcovi Podniku u ktorého tovaÍ zakúpil pod|'a ich pokynov VÍátit'Všetko' čo na zák|ade
zaniknutých záVis|ých Kúpnych zm|úV získa|' ak nebude dojednané medzi stranami inak.
VYHLÁSEN|E ÚČASTN|KA ALEBo JEHo zÁsTUPcU: Vyh|asujem, Že som sa zoznámi|ta s obsahom tejto zm|uvy, ako aj so Všeobecnými podmienkami R|,
VŠeobecnými podmienkami VTS a cenníkom' ktoré sa ako neodde|ite|'né sÚóasti tejto ZmIuVy zavázu)em dodrŽiavat' SVo'iim podpisom potvrdzujem (i) pÍevzatie
VŠeobecných podmienok R|' VŠeobecných podmienok VTs' cenníka a Vyššie špecifikovaného koncového zariadenia' (ii) Že si záVázne objednávam V tejto Zm|uve
ŠpecifikovanéSluŽby a program SIuŽby' (iii) Že sa zavázujem riadne a Včas p|nit'Všetky povinnosti Vyp|ýVajÚce z tejto Zmluvy, dodatkov k ZmIuve' Všeobecných
podmienok RI a Všeobecných podmienok WS, najmá riadne a VÓas p|atiť cenU za aktiváciu a poskytovanie s|uŽby.
VYHLÁSEN|E zÁsTUPcU ÚČasrruÍxn: Vyh|asujem' Že som oprávnený konat'V mene a na účetÚÓastníka na zák|ade písomnéhosp|nomocnenia s úradne overeným
oodoisom Účastníka a|ebo na zák|ade zákona a|ebo na zák|ade rozhodnutia štátneho oroanu
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