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RAMCOVA ZMLUVA O SPOLUPRACI - MT Professional Plus Classic

uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 zákona č . s73h99t Zb. obchodný zákonní k v znení  neskor¹ í ch predpisov a v zmysle
zákona č '.35t/2oLL Z'z. o elektronických komunikáciách v znení  neskor¹ í ch predpisov (d'alej len ,,Zmluva") medzi:

PODNIKOM

obchodné  meno,
sí dlo, adresa

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava ,8L7 62

Zastú pený
lng. Janč ovič ová Andľ ea, Mana¾ é r predaja korporát.zákazní kom

splnomocnenec na základe Podpisové ho poriadku spoloč nosti Slovak Telekom, a.s.

Zapí saný v obchodnom registri vedenom pri okresnom sú de Bratislava l, oddiel Sa, vlo¾ ka č í slo 208]./8

ldentifikač né  ú daje lč o 35 763 469 DlČ  2020273893 lč  pre DPH sK2o2o273893

Tatra Banka, a.s., Č í slo ú č tu v tvare lBAN: SK28 11oo oooo 0026 2874 0740, SWlFT: TATRSKBX

VÚB, a.s., Č í slo ú č tu V tvare lBAN: SK20 o2oo oooo oo23 1409 3958, SWlFT: sUBASKBX
Bankové  spojenie

SLSP, a.s., Č í slo ú č tu V tvare |BAN: SK57 o9oo oooo 0006 3373 8777, SWlFT: G|BASKBX

Č SoB, a.s, Č í slo ú č tu V tvare lBAN: SK58 75oo oooo oooo 2550 5443, SWlFT: cEKosKBX

(d'alej len ,,Podnik")

ÚČ ł srruí rovl

a

obchodné
meno,

sí dlo, adresa
Dopravný podnik mesta Pova¾ ská Bystrica s. r. o., ¹ portovcov 34O, Pova¾ ská Bystrica, o17o1

Zastú pený Radovan č melo, Konateľ

Zapí saný v obchodnom registri vedenom pri okresnom sú de v Trenč í ne, oddiel: Sro, Vlo¾ ka č .:40391/R

ldentifikač né
ú daje

lČ o 53153073 DlČ  2I2I3o656t lČ  pre DPH sK212130656].

(d'alej len,, Úč astní k")

(d'alej spoloč ne označ ovaní aj ako ,,zmluvné  strany")

Č lánok l.
PREDMET ZMLUVY

t Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o osobitných rámcových podmienkach poskytovaných
Podnikom Úč astní kovi poč as ú č innosti tejto Zmluvy, a to najmä :

a) o osobitných rámcových podmienkach a spolupráci v sú vislosti s poskytovaní m elektronických komunikač ných
slu¾ ieb Podniku Úč astní kovi prostrední ctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikač nej siete Podniku
(mobilná sieť  Podniku), (d'alej len ,,Slu¾ by")

b) o osobitných rámcových podmienkach pri predaji koncových telekomunikač ných zariadení  (mobilných

telefónov) a ich prí slu¹ enstva urč ených na pou¾ í vanie v mobilnej sieti Podniku (d'alej len ,,tovar") Úč astní kovi
c) o zabezpeč ení  nad¹ tandardnej starostlivosti pri poskytovaní  Slu¾ ieb Úč astní kovi zo strany Podniku a

zabezpeč ení  najvy¹ ¹ ej kvality pri rie¹ ení  po¾ iadaviek Úč astní ka s tým sú visiacich,

  \



łil M lC, obchodné  tajomsţVo

(d'alej len,,Rámcové  podmienky").

2. Touto Zmluvou sú  vymedzené  Rámcové  podmienky, za ktorých Podnik poskytuje Úč astní kovi Slu¾ by a tovar. Ak v
tejto zmluve nie je dohodnuté  inak, Podnik poskytuje Úč astní kovi Slu¾ by za podmienok dohodnutých na základe
osobitne uzatváraných zmlú v o poskytovaní verejných slu¾ ieb, resp. na základe iných zmlú v, ktorých predmetom je
poskytovanie Slu¾ ieb Podniku Úč astní kovi (d'alej len ,,zmluvy o poskytovaní  verejných slu¾ ieb") a v zmysle
V¹ eobecných podmienok pre poskytovanie verejných slu¾ ieb (d'alej len ,,V¹ eobecné  podmienky"). Ak nie je medzi
zmluvnými strenemi dohodnuté  ĺ nak, Rámcové  podmienky budú  poskytované  a vzť ahované  V rovnekej miere na
v¹ etky Slu¾ by poskytované  Podnikom Úč astní kovi poč as ú č innosti tejto Zmluvy na základe v¹ etkých zmlú v o
poskytovaní verejných slu¾ ieb, ktoré  boli medzi zmluvnými stranami uzatvorené  poč as ú č innosti tejto Zmluvy ako aj
pred jej ú č innosť ou. Podnik a Úč astní k sa dohodli na urč ení  dôvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak,
®e tieto dôvody sú  obsahom č asti V¹ eobecných podmienok pre poskytovanie verejných slu¾ ieb Podniku, upravujú cej
Zmenu Zmluvy.

3. Predmetom tejto Zmluvy je tie¾  dohoda zmluvných strán o podmienkach poskytovanĺ a balí ka slu¾ ieb nazvané ho
Mobilná virtuálna privátna sieť  (d'alej len ,,Slu¾ ba VPS") zo strany Podniku Úč astní kovi, t.j. predmetom tejto Zmluvy
v sú vislosti so Slu¾ bou VPS je:

a) závä zok Podniku aktivovať  a poskytovať  Úč astní kovi Slu¾ bu VPS vo vzť ahu k SlM kartám Podniku registrovaným
na Úč astní ka a aktivovaným na základe osobitných zmlú v o poskytovaní verejných slu¾ ieb, (d'alej len ,,SlM karty
VPS"), a to za podmienok dohodnutých touto Zmluvou a jej prí lohami,

b) zź lvä zok Úč astní ka poskytnú ť  Podniku v¹ etku sú č innosť  potrebnú  pre poskytovanie Slu¾ by VPS a vyu¾ í vať  Slu¾ bu
VPS poč as ú č innosti tejto Zmluvy v sú lade s dohodnutými podmienkami,

c) závä zok Úč astní ka uhrádzať  cenu, resp. poplatky za vyu¾ í vanie Slu¾ by VPS.

\ť

č lánok llA.
RÁMcovÉ  PoDMlENKY

1. Podnik sa zavä zuje, ¾ e od prvé ho dňa zú č tovacieho obdobia, ktorý nasleduje po nadobudnutí  ú č innosti tejto zmluvy
podľ a č . Vll bod 8 tejto Zmluvy a® do konca ú č innostitejto Zmluvy bude poskytovať  Úč astní kovi Slu¾ by za zvýhodnené
ceny Slu¾ ieb výslovne dohodnuté  v aktuálnom znení  Prí lohy č . 1tejto Zmluvy a ostatné  Slu¾ by za ceny podľ a Cenní ka
pre poskytovanie slu®ieb Podniku, č asť  Cenní k pre poskytovanie slu¾ ieb prostrední ctvom mobilnej siete aktuálneho
v č ase poskytnutia Slu¾ ieb (d'alej len ,,aktuálny Cenní k") a so zohľ adnení m prí slu¹ nej zľ avy vo vý¹ ke uvedenej
v aktuálnom znení  Prí lohy č . 1 tejto Zmluvy. Cenu Slu¾ ieb a tovarov vyú č tuje Podnik Úč astní kovi faktú rou so
zú č tovací m období m za jeden mesiac so splatnosť ou uvedenou na faktú re. Úč astní k sa zavä zuje uhrádzať  faktú ry
vystavené  Podnikom riadne a vč as. Za riadnu ú hradu sa pova¾ uje ú hrada obsahujĺ ica správne uvedené  v¹ etky hlavné
identifikač né  znaky, ktoré  sú  uvedené  na faktú re, najmä  variabilný symbol, fakturovanú  č iastku a č í slo ú č tu. Bez
uvedenia správneho variabilné ho symbolu nie je mo¾ né  platbu priradiť , a teda závä zok Úč astní ka nemo¾ no pova¾ ovať
za splnený. V prí pade, ak Podnik vystavuje Úč astní kovi v jednom zú č tovacom období viac faktú r, Úč astní k sa zavä zuje
uhrádzať  kaź d(l z nich samostatne, v¾ dy s prí slu¹ nými identifikač nými znakmi (najmä  variabilný symbol, fakturovaná \./
č iastka a č í slo ú č tu). Za vč asnú  ú hradu sa pova¾ uje ú hľ ada celej fakturovanej sumy pripí saná na ú č et Podniku
najneskôr V deň splatnosti faktú ry. V prí pade ome¹ kania Úč astní ka s ú hradou splatných faktú r, je Podnik oprávnený
po¾ adovať  od Úč astní ka ú hradu Úrokov z ome¹ kania v zákonom stanovenej vý¹ ke a to z dl¾ nej sumy za ka¾ dý deň
ome¹ kania Úč astní ka s riadnou ú hradou splatnej faktú ry.

2. Úč astní k sa zavä zuje splnomocniť  kontaktnú  osobu, ktorá bude oprávnená V mene a na ú č et Úč astní ka rokovať  s
Podnikom a vykonávať  v¹ etky potrebné  právne ú kony vo v¹ etkých zále¾ itostiach sú visiacich s touto Zmluvou alebo s
jednotlivými zmluvami o poskytovaní  verejných slu¾ ieb (a dodatkom k nim) alebo s inými zmluvami, ktorých
predmetom je poskytovanie Slu¾ ieb Podniku Úč astní kovi, nákup alebo iné  nakladanie s tovarom, ktoré  zmluvné
strany vzájomne uzavreli, resp. poč as platnosti tejto Zmluvy uzavrú .

Kontaktná osoba bude zároveň zodpovedná za rie¹ enie finanč ných zále¾ itostí  týkajú cich sa poskytovaných Slu¾ ieb
a zliav v zmysle tejto Zmluvy, ak sa zmluvné  strany nedohodnú  pí somne inak. Úč astní k sa zároveň zavä zuje oznámiť
Podniku mobilné  telefónne č í slo, na ktoré  bude Podnik oprávnený zasielať  notifikač né  SMS správy sú visiace
s platbami za Slu¾ by. Kontaktná osoba je uvedená v č l. Vl bode 1 tejto Zmluvy. V prí pade zmeny osoby podľ a
predchádzajú cej vety, je Úč astní k povinný najneskôr do 3 dní  o tejto zmene pí somne informovať  Podnik. Vzor
plnomocenstva tvorí  Prí lohu č . 2 tejto Zmluvy.

a. Úč astní k sa zavä zuje aktivovať  slM karty a objednávať  Slu¾ by a tovar Podniku v sú lade s postupom objednávania
tovarov a Slu¾ ieb Podniku dojednaným v č l. Vl bode 1 tejto Zmluvy alebo inými spôsobmi výslovne sprí stupnenými
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Úč astní kovi Podnikom (napr. prostrední ctvom internetovej stránky www.telekom.sk, alebo prostrední ctvom urč enej

telefónnej linky s overení m prí stupové ho kódu, ak takýto prí stupový kód bol Úč astní kovi Podnikom pľ idelený).

Úč astní k je v prí pade pridelenia prí stupové ho kódu povinný (i) zabezpeč iť  utajenie prí stupové ho kódu,
(ii) neposkytovať  ho tretej osobe; (iii) po¾ iadať  pí somne o zmenu prí stupové ho kódu pri podozrení , ¾ e sa s ní m
oboznámila neoprávnená osoba. Podnik nezodpovedá za ¹ kody spôsobené  zneu¾ ití m prí stupové ho kódu
neoprávnenou osobou'

4. Konkré tne dodávky Slu¾ ieb a tovaru budú  zmluvné  strany realizovať  na základe objednávok Úč astní ka, za podmienok
dohodnutých V tejto Zmluve. Podnik bude na vy¾ iadanie a podl'a potreby Úč astní ka poskytovať  Úč astní kovi informácĺ e
sú visiace s u¾ í vaní m mobilných telefónov, sú č innosť  pri ich uvádzaní  do prevádzky ako aj informácie sú visiace s
vyu¾ í vaní m Slu¾ ieb Podniku.

č lánok ll B.

PoDMlENKY PosKYToVANlA SLU®BY VPs

1. ,,Slu¾ ba VPS" (Mobilná virtuálna privátna sieť )je balí k slu¾ ieb umo¾ ňujú ci poskytovanie homogé nneho technické ho,
technologické ho prostredia a zvýhodnenej cenovej ú rovne volaní v rámci vzájomnej komunikácie medzi koncovými
u¾ í vateľ mi SlM kariet VPS registrovaných na Úč astní ka. Slu¾ ba VPS vytvára uzavretú  skupinu koncových u®í vatelbv
Slu¾ ieb Podniku poskytovaných prostrední ctvom vyu¾ itia mobilnej siete Podniku a prostrední ctvom slM kariet VPS
registrovaných na Úč astní ka. Medzi hlavné  výhody Virtuálnej privátnej siete patrí  zvý¹ enie komunikač né ho komfortu
vyu¾ ití m sú kromné ho č í slovacieho plánu skrátených volieb, efektí vna integrácia mobilných a pevných komunikač ných
systé mov Va¹ ej spoloč nosti, definovanie u®í vateľ ských práv pre odchádzajú ce a prichádzajú ce volania, odlí ¹ enie
pracovných a sú kromných hovorov.

Aké kolvek práva a povinnosti zmluvných strán vo vzť ahu kSlu¾ be VPS výslovne neupravené  v tejto Zmluve (najmä

práva a povinnosti týkajú ce sa poskytovania, vyu¾ í vania, preru¹ enia a ukonč enia poskytovania Slu¾ by VPS, ako aj

zákazov a obmedzení  zneu¾ í vania SlM kariet VPS) sa v celom rozsahu riadia V¹ eobecnými podmienkami.

2. Úč astní k s a zavä zuje, ¾ e bude platiť  vč as cenu Slu¾ ieb poskytovaných prostrední ctvom SlM kariet VPS v sú lade s touto
Zmluvou (vrátane jej Prí lohy č . 1 ,,obchodné  podmienky, prí slu¹ nými zmluvami o poskytovaní  verejných slu¾ ieb
prostrední ctvom konkré tnych SlM kariet VPS, V¹ eobecnými podmienkami a aktuálnym Cenní kom tak, aby nedo¹ lo z
týchto dôvodov k preru¹ eniu poskytovania slu¾ ieb poskytovaných prostrední ctvom SlM kariet VPS, resp. k ukonč eniu
niektorej zo zmlú v o poskytovaní verejných slu¾ ieb prostrední ctvom konkré tnych SlM kariet VPS zo strany Podniku.

3. Úč astní k má právo po¾ iadať  pí somne alebo prostrední ctvom kontaktné ho emailu o zmenu tejto Zmluvy týkajú cu sa
zaradenia slM kariet VPS, ktorá mô¾ e spoč í vať  najmä  v:

a) roz¹ í rení  poč tu SlM kariet VPS o iné  SlM karty Podniku registrované  na Úč astní ka;
b) zmene skrátených volieb Slu¾ by VPS alebo V zmene profilu/funkcionality alebo v zmene nastavení  Slu¾ by VPS.

4. o zmenu podľ a bodu 3 pí sm. a) tohto č lánku Zmluvy je Úč astní k oprávnený po¾ iadať  Podnik ¾ iadosť ou zaslanou
Podniku alebo prostrední ctvom kontaktné ho emailu. V ¾ iadosti Úč astní k uvedie nasledovné  ú daje týkajú ce sa ka¾ dej
SlM karty, ktorá má byť  zaradená medzi SlM karty VPS (d'alej len ,,Ďal¹ ia SlM karta"): (i) telefónne č í slo aktivované
na Ďal¹ ej slM karte (d'alej len ,,nové  VPS mobilné  telefónne č í slo"), (ii) skrátenú  voľ bu pre nové  VPS mobilné  telefónne
č í slo a (iii) po¾ adovaný profil pre nové  VPS mobilné  telefónne č í slo. Zmluvné  strany sa dohodli, ¾ e akceptácia takejto
¾ iadosti Úč astní ka Podnikom sa pova¾ uje za zmenu predmetu tejto Zmluvy ohľ adom rozsahu poskytovania Slu¾ by
VPS dohodnuté ho medzi zmluvnými stranami touto Zmluvou. Momentom akceptácie takejto ¾ iadosti Úč astní ka
Podnikom sa Ďal¹ ie SlM karty budú  posudzovať  ako SlM karty VPS' Akceptáciu takejto ¾ iadosti vykoná Podnik e-

mailom, faxom, pí somne alebo iným vhodným spôsobom adresovaným Úč astní kovi.

5' o zmenu podľ a bodu 3 pí smeno b) tohto č lánku Zmluvy je Úč astní t oprávnený po¾ iadať  Podnik prostrední ctvom
formulára ¹ pecifikácia mobĺ lnej VPS, ktorý Podnik za¹ le Úč astní kovi na základe jeho ¾ iadosti uskutoč nenej telefonicky
na tel' č í sle o8oo 123 500 alebo e-mailom na biznis@telekom.sk. Riadne vyplnený formulár © pecifikácie následne
musí  byť  doruč ený Podniku na e-mailovú  adresu blznis@telekom.sk. Navrhovaná zmena tejto zmluvy nadobudne
ú č innosť  jej akceptáciou zo strany Podniku formou odsú hlasenia ¹ pecifikácie, ak nie je dohodnuté  inak.

6. Úč astní k má právo po¾ iadať  Podnik o vykonanie ka¾ dej zo zmien tejto Zmluvy ¹ pecifikovaných v bode 3 tohto č lánku
Zmluvy maximálne jedenkrát za kalendárny mesiac' Zmluvné  strany sa dohodli, ¾ e v prí pade akceptácie návrhu na

zmenu tejto Zmluvy po¾ adovanej Úč astní kom, bude ka¾ dá d'al¹ ia ¾ iadosť  Úč astní ka o zmenu tejto Zmluvy podľ a bodu

A
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3 tohto č lánku doruč ená Podniku v priebehu toho isté ho kalendárneho mesĺ aca pova¾ ovaná za bezpredmetnú  a

nebude sa na ňu prihliadať , ak sa zmluvné  strany nedohodnú  inak.

z. Úč astní k sa zavä zuje, ¾ e SlM karty VPs nebude vyu¾ í vať  na poskytovanie, resp' na sprostredkovanie poskytovanĺ a
elektronických komunikač ných slu¾ ieb Podniku tretí m osobám. Úč astní k sa zavä zuje v prí pade poru¹ enia tejto
povinnosti nahradiť  Podniku ¹ kodu v celom rozsahu, ktorá mu vznikla poru¹ ení m tejto povinnosti. Ďalej sa Úč astní k
zavä zuje, ¾ e SlM karty VPs bude vyu¾ í vať  výluč ne v mobilnom telefóne/V mobilných telefónoch, ktorý/ktoré
nebude/nebudú  in¹ talovaný/in¹ talované  v zariadení  pripojenom na inrÍ  verejnú  elektronickú  komunikač nú  sieĹ ako
je mobilná sieť  Podniku. Úč astní k sa zavä zuje, ¾ e SlM karty VPS nebudú  in¹ talované  v zarĺ adení  umo¾ ňujú com
prepojenie mobilnej siete Podniku s inou elektronickou komunikač nou sieť ou (napr. GSM brána) za ú č elom
prepojenia týchto sietí  alebo za ú č elom ukonč ovania telekomunikač nej prevádzky smerovanej z inej elektronickej
komunikač nej siete v mobilnej sieti Podniku, bez predchádzajú cej pí somnej dohody s Podnikom.

8. Zmluvné  strany sa dohodli, ¾ e v prí pade poru¹ enia zmluvných povinností  zo strany Úč astní ka vyplývajú cich mu zo
zmlú v o poskytovaní  verejných slu¾ ieb vrátane dodatkov k nim k niektorej zo SlM kariet VPS, resp. z tejto Zmluvy a

taktie¾  v prí pade zneu¾ í vania Slu¾ ieb prostrední ctvom SlM kariet VPS, je Podnik oprávnený preru¹ iť  poskytovanie
Slu¾ ieb (vrátane Slu¾ by VPS) prostrední ctvom SlM karĺ et VPS, a to vo vzť ahu k v¹ etkým týmto slM kartám. Úč astní k
berie na vedomie a sú hlasí , ¾ e v prí pade poru¹ enia zmluvných povinností  zo strany Úč astní t a následné ho preru¹ enia
poskytovania slu¾ ieb prostrední ctvom č o i len niektorej slM karty VPs zo strany Podniku, je Úč astní k povinný nahradiť
Podniku v plnom rozsahu ¹ kodu, ktorá mu vznikla poru¹ ení m povinnosti Úč astní ka.

\l/

č lánok lll
osoBITNÉ  z^vAzKYn zóopove oĺ rlosŤ

1. Úč astní k sa zavä zuje, ¾ e odo dňa ú č innosti tejto Zmluvy po celú  dobu jej ú č innosti bude vyu¾ í vať  Slu¾ by Podniku v
takom rozsahu a objeme, ¾ e č iastka tr¾ ieb Podniku zodpovedajú ca celkové mu sú hrnu fakturácie za Slu¾ by Podniku
poskytnuté  Úč astní kovi poč as kalendárneho mesiaca, do ktorej budú  započ í tané  sumy fakturované  Podnikom za

mesač né , aktivač né  poplatky a prevádzku uskutoč nenú  prostrední ctvom SlM kariet s aktivovaným programom
Slu¾ ieb MT Profesional Plus Classic, Biznis Data Share, Mobilný internet, Mobilný lntranet, M2M Universal,
Nahrávanie hovorov a v¹ etky dop|nkové  balí ky vzť ahujú ce sa k týmto slu¾ bám (d'alej len ,,Celková mesač ná
fakturácia"), bude bez prí sĺ u¹ nej sumy DPH predstavovať  v ka¾ dom kalendárnom mesiaci poč as trvania tejto Zmluvy
v ú hrne najmenej sumu 150,00 € (slovom sto pä ť desiat EUR - d'alej len ,,Minimálna celková mesač ná fakturácia").
Platby za Slu¾ by tretí ch strán (napr. SMS lí stky, SMS Hlasovanie, SMS sú ť a¾ e, SMS Parkovné , Poistenie koncových
zariadení  a pod.) na SlM kartách Úč astní ka s vy¹ ¹ ie uvedenými programami Slu¾ ieb, ako aj suma akýchkoľ vek
zmluvných pokú t fakturovaných Podnikom Úč astní kovi sa do Minimálnej celkovej mesač nej fakturácie
nezapoč í tavajú .

2. V prí pade, ak Úč astní k poru¹ í  v niektorom kalendárnom mesiaci poč as trvania tejto Zmluvy závä zok splnenia
Minimálnej celkovej mesač nej fakturácie uvedený v č l. lll bod 1 tejto Zmluvy, vznikne Úč astní kovi povinnosť  zaplatiť
Podniku zmluvnú  pokutu vo vý¹ ke rozdielu medzi č ĺ astkou Minimálnej celkovej mesač nej fakturácie uvedenou v č l. ĺ *y
lll bod 1tejto Zmluvy a skutoč ne fakturovanou č iastkou Celkovej mesač nej fakturácie bez DPH za daný kalendárny
mesiac, a to za ka®dé  jednotlivé  poru¹ enie povinnosti, okrem prí padu, pokial'sa zmluvné  strany nedohodnú  pí somne
inak.

3. Úč astní k je povinný zaplatiť  Podniku zmluvnú  pokutu, ktorej vý¹ ka sa urč í  ako sú č ĺ n sumy 150 € (slovom sto pä ť desiat
EUR) a poč tu aj zač atých kaĺ endárnych mesiacov, ktoré  zostávajú  ku dňu poru¹ enia prí slu¹ nej povinnosti Úč astní ka
do uplynutĺ a doby trvania tejţ o Zmluvy dohodnutej alebo predĺ ¾ enej v sú lade s č l. lV bod 1 tejto Zmluvy, a to
v prí pade, ak Úč astní k poru¹ í  tú to Zmluvu niektorým z nasledovných spôsobov:

a) Úč astní k je voč i Podniku v ome¹ kaní  45 dní  so zaplatení m ú hrady za poskytnuté  Slu¾ by alebo za iné  plnenia
poskytnuté  Podnikom alebo s uhradení m aké hokolVek iné ho peňa¾ né ho závä zku, alebo

b) Úč astní k sa dopustí  zneu¾ í vania slu¾ ieb Podniku, alebo umo¾ ní  zneu®í vanie slu¾ ieb Podniku inej osobe; prič om
za zneu¾ í vanie slu¾ ieb Podniku sa pova¾ uje najmä  ale nie výluč ne niektoré  z nasledovných konaní  Úč astní ka:

i. Úč astní k pou¾ ije Slu®by alebo umo¾ ní  inej osobe vyu¾ í vať  Slu¾ by poskytované  Podnikom na podporu,
vytvorenie mo¾ nosti, alebo zapojenie sa do akejkoľ vek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v
rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami slu¹ nosti, najmä  v¹ ak na prenos urá¾ livej, obť a¾ ujú cej alebo
zlomysel'nej komunikácie, alebo na ¹ í renie popla¹ nej správy alebo výhra¾ ných informácií , ako aj výhra¾ né ho
anonymné ho volania,
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ii' Úč astní k vyu¾ ije alebo umo¾ ní  vyu¾ iť  Slu¾ by na ich poskytovanie alebo sprostredkovanie ich poskytovania

tľ etí m osobám bez predchádzajú ceho pí somné ho sú hlasu Podnĺ ku,
iii. Úč astní k bude vyu®í vať  slu¾ uy alebo umo¾ ní  vyu¾ í vať  Slu¾ by v zariadení  umo¾ ňujú com prepojenie mobilnej

siete Podniku s inou sieť ou elektronickej komunikácie (napr. v GSM bráne) za ú č elom prepojenia týchto sietí
alebo za ú č elom ukonč ovania prevádzky elektronickej komunikácie smerovanej z inej (vrátane neverejnej)
siete elektronickej komunikácie mobilnej sieti Podniku.

4. V prí pade, ak Úč astní k uhradí Podniku zmluvnú  pokutu na základe jej uplatnenia Podnikom podľ a bodu 3 tohto č lánku
Zmluvy, vznikne Úč astní kovi právo odstú piť  od tejto Zmluvy.

5. Akákoľ vek zmluvná pokuta, ktorrj si Podnik voč i Úč astní kovi uplatní podl'a tejto Zmluvy, je splatná na základe faktú ry
vystavenej Podnikom do 15 dní  od jej vystavenia. Úč astní k sa zavä zuje zaplatiť  zmluvnú  pokutu vyú č tovanú  Podnikom
riadne a vč as. Zaplatení m zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu ¹ kody spôsobenej poru¹ ení m
povinnosti Úč astní ka, a to V plnej Vý¹ ke.

6. Úč astní k sa zavä zuje, ¾ e v prí pade zneu¾ í vania Slu¾ ieb poskytovaných mu zo stľ any Podniku vrátane prí padov
podozrenia zo zneu¾ í vania Slu¾ ieb, vykoná alebo zabezpeč í v¹ etky potrebné  ú kony smerujú ce k upusteniu od stavu a

od č innosti poru¹ ujú cich právne predpisy a zmluvné  dojednania medzi ní m a Podnikom. Úč astní k sa taktie¾  zavä zuje,
¾ e bezodkladne odstráni v¹ etky následky takýchto č innosti a zásahov do oprávnených záujmov Podniku. Tým nie je

dotknutá zodpovednosť  Úč astní ka za ¹ kodu spôsobenú  Podniku.

7' Úč astní k je povinný riadne a vč as plniť  v¹ etky svoje povinnosti z tejto Zmluvy ako aj zo zmlú v o poskytovaní verejných
slu¾ ieb a ich dodatkov uzavretých medzi Úč astní kom a Podnikom, najmä :

a) je povinný riadne a vč as uhrádzať  Podniku cenu poskytovaných Slu¾ ieb;
b) nesmie zneu¾ í vať  poskytované  Slu¾ by;
c) nesmie neoprávnene zasahovať  do verejné ho telekomunikač né ho zariadenia a ani umo¾ niť  takýto zásah tretej

osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
d) nesmie pripájať  na mobilnú  sieť  Podniku koncové  zariadenie, ktoré ho technická spôsobilosť  nebola povolená

nále¾ itým spôsobom alebo pou¾ í vať  také to zariadenia V rozpore so schválenými podmienkami;
e) nesmie pou¾ í vať  Slu¾ by spôsobom, ktorý znemo¾ ňuje Podniku kontrolu ich pou¾ í vania, prič om za znemo¾ nenie

kontroly pou¾ í vania Slu¾ ieb sa pova¾ uje najmä  to, ak Úč astní k vyu¾ í va Slu¾ by protipráVnym spôsobom,
f) nesmie poru¹ ovať  podmienky tejto Zmluvy alebo závä zné  pokyny Podniku,

c) nesmie vyu¾ í vať  a ani umo®niť  vyu¾ í vanie Slu¾ ieb, na ich poskytovanie, resp. sprostredkovanie ich poskytovania
tretí m osobám; v prí pade poru¹ enia tejto povinnosti je Úč astní k povinný nahradiť  Podniku ¹ kodu v celom
ľ ozsahu, ktorá jej vznikla poru¹ ení m tejto povinnosti.

č lánok lV.

TRVANIE ZMLUVY

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu urč itú  24 (slovom dvadsať  ¹ tyri) mesiacov odo dňa jej ú č innosti. Pokiaľ  ¾ iadna zo
zmluvných strán nedoruč í  druhej zmluvnej strane V lehote aspoň 30 kalendárnych dní pred ukonč ení m platnosti tejto
Zmluvy podľ a predchádzajú cej vety pí somne oznámenie, ¾ e nemá záujem na predí ¾ ení  trvania tejto Zmluvy, doba
trvania Zmluvy sa predl¾ uje o d'al¹ í ch ].2 mesiacov; ak sa zmluvné  strany výslovne pí somne nedohodnú  inak, trvanie
Zmluvy sa predl¾ uje týmto spôsobom v¾ dy na obdobie d'al¹ í ch 12 mesiacov (tzn. aj opakovane).

2. Úč astní k má právo ukonč iť  tú to Zmluvu pred uplynutí m doby jej platnosti dohodnutej alebo predÍ ¾ enej v zmysle bodu
1 tohto č lánku jednostranným ú konom aj bez uvedenia dôvodu a bez ohľ adu na skutoč nosĹ č i u¾  niektorá zmluvná
strana plnila akýkoľ vek svoj závä zok z tejto Zmluvy, a to iba za splnenia podmienky, ¾ e uhradí  v prospech Podniku
odstupné , ktoré ho vý¹ ka sa urč í  ako sú č in sumy 150,00 € (slovom sto pä ť desiat EUR) a poč tu v¹ etkých, aj zač atých
kalendárnych mesiacov, ktoré  zostávajú  v deň uhradenia odstupné ho do uplynutia doby trvania tejto Zmluvy
pôvodne dohodnutej v zmysle bodu 1 tohto č lánku. K tejto sume bude zároveň pripoč í taná suma osobitnej zľ avy
poskytnutáÚč astní kovipodľ aPrí lohyč .1tejtoZmluvy,ktorejvý¹ kasaurč í nasledovne: vý¹ kaosobitnejzľ avy/poč et
mesiacov trvania zmluvy * poč et v¹ etkých aj zač atých kalendárnych mesiacov, ktoré  zostávajú  v deň uhradenia
odstupné ho do uplynutia doby trvania tejto Zmluvy pôvodne dohodnutej alebo predÍ ¾ enej v zmysle bodu 1 tohto
č lánku. V takomto prí pade táto Zmluva zaniká ku dňu uhradenia odstupné ho Podniku v plnej vý¹ ke. odstupné  sa
pova¾ uje za uhradené  dňom jeho pripí sania v dohodnutej uŕ ¹ ke na ú č et Podniku.

3. Podnik má právo od tejto Zmluvy odstú piť  v prí pade, ak Úč astní k poru¹ í  tú to Zmluvu niektorým zo spôsobov

uvedených v č l. lll bod 3 tejto Zmluvy.
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4. Úč astní k je oprávnený od tejto Zmluvy odstú piť  v prí pade, ak Podnik opakovane neodôvodnene poč as dlh¹ ieho
obdobia nebude poskytovať  Úč astní kovi dohodnuté  Slu¾ by za podmienok podl'a tejto Zmluvy a v dohodnutom
rozsahu, kvalite a cene, napriek tomu, ¾ e ho Úč astní k na také to poru¹ enie povinnosti pí somne upozornil a márne
uplynula lehota na nápravu poskytnutá Podniku zo strany Úč astní ka, ktorá nesmie byť  krat¹ ia ako 10 dní .

5' odstú penie od tejto Zmluvy nadobudne ú č innosť  dňom doruč enia pí somné ho oznámenia o odstú pení  od Zmluvy
druhej zmluvnej strane, ak v odstú pení  nebude urč ená iná neskor¹ ia lehota. odstú pení m od Zmluvy sa teda táto
Zmluva neru¹ í  od samé ho zač iatku, ale táto Zmluva zaniká ku dňu doruč enĺ a oznámenia o odstú pení od Zmluvy druhej
zmluvnej strane, alebo k iné mu dňu uvedené mu v odstú pení . odstú pení m od tejto Zmluvy nie sú  dotknuté  práva

odstupujú cej zmluvnej strany na náhradu ¹ kody'

6. Po ukonč ení  platnosti tejto Zmluvy, budú  v¹ etky Úč astní kovi poskytované  Slu¾ by a dodávky zo strany Podniku
ú č tované  v be¾ ných cenách podl'a aktuálneho Cenní ka platné ho pre programy Slu¾ ieb Podniku, ktoré  má Úč astní k
aktivované  v sú lade s prí slu¹ nými zmluvami o poskytovaní verejných slu¾ ieb a ich dodatkami, s tým, ¾ e poskytovanie
Rámcových podmienok a zliav podľ a tejto Zmluvy, ako aj poskytovanie Slu®by VPS (ak bola Slu¾ ba VPs poskytovaná
na základe tejto Zmluvy) sa ukonč í  ku dňu, v ktorom zanikne platnosť  tejto Zmluvy.

7. Skonč ení m platnostĺ tejto Zmluvy nezaniká platnosť  jednotlivých zmlú v o poskytovaní verejných slu¾ ieb, iných zmlú v
uzatvorených medzi zmluvnými stranami, ktorých predmetom je poskytovanie Slu¾ ieb a ani platnosť  dodatkov k

týmto zmluvám, pokial'v takejto samostatnej zmluve nie je dohodnuté  inak.

č lánok V.

osoB|TNÉ  DoJEDNANlA PRE PRí PAD PRlsTÚPENlA Ďnl© í cH sUBJEKToV NA STRANE ÚČ nsrruĺ rn

\./

1. Zmluvné  strany sa dohodli, ¾ e Úč astní k je oprávnený poč as trvania tejto Zmluvy po¾ iadať  Podnik, aby umo¾ nil
aplikáciu tejto Zmluvy aj pre d'al¹ í  subjekt, ktorý má záujem o pristú penie k podmienkam tejto Zmluvy (dâlej len

,,Záujemca"). Záujemcom mô¾ e byť  právny subjekt, ktoré ho Úč astní k ovláda prostrední ctvom majoritnej majetkovej
ú č asti (tzv. dcé rska spoloč nosť  Úč astní ka) alebo právny subjekt, ktorý ovláda prostrední ctvom majoritnej majetkovej
ú č asti Úč astní ka (d'alej aj len ,,materská spoloč nosť  Úč astní ka") alebo právny subjekt, ktorý je spoloč ne s Úč astní kom
ovládaný materskou spoloč nosť ou Úč astní ka (tzv. sesterská spoloč nosť  Úč astní ka). Ak má Úč astní k záujem, aby
k tejto Zmluve na strane Úč astní ka pristú pil Záujemca, je povinný predlo¾ iť  Podniku ¾ iadosť  o sú hlas s pristú pení m
vyhotovenú  vo forme Pristú penia k Rámcovej zmluve o spolupráci podl'a vzoru uvedené ho v Prí lohe č . 3 tejto Zmluvy
(d'alej len ,,Pristú penie"), s uvedení m ¹ pecifikácie podmienok pristú penia podl'a tohto č lánku Zmluvy a podpí sané ho
Úč astní kom a Záujemcom a zároveň preukázať  Podniku splnenie podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu
Zmluvy minimálne aktuálnym výpisom z obchodné ho registra alebo autorizovaným zoznamom akcionárov (nie

star¹ í m ako 3 mesiace) alebo č estným vyhlásení m o majetkovom prepojení , prí padne inými dokumentmi podľ a
pokynov Podniku. Podnik nie je povinný sú hlasiť  s pristú pení m aké hokoľ vek Záujemcu ktejto Zmluve na strane
Úč astní ka a svoj prí padný nesú hlas nie je povinný odôvodniť  ; Podnik neumo¾ ní  aplikáciu podmienok tejto Zmluvy
najmä , no nie výluč ne, také mu Záujemcovi, ktorý má vo vzť ahu k Podniku neuhradené  závä zky, alebo ak Podnik
v minulostiukonč ilso Záujemcom zmluvu o poskytovaní verejných slu®ieb alebo inú  zmluvu, ktorej predmetom bolo \./
poskytovanie Slu¾ ieb Podniku z dôvodu poru¹ enia povinností  vyplývajú cich z týchto zmlú v zo strany Záujemcu'

2. V prí pade, ak Podnik vyjadrí  sú hlas s pristú pení m Záujemcu k podmienkam Zmluvy, a to podpisom Pristú penia
oprávnenými osobami Podniku, nadobudne Záujemca postavenie ú č astní ka tejto Zmluvy v rovnakom rozsahu práv
a povinností  ako Úč astní k (d'alej len ,,Pristú pený ú č astní k") s prihliadnutí m na ustanovenia tohto č lánku Zmluvy,
s výnimkou tých práv a povinností , ktoré  v zmysle tohto č lánku Zmluvy má iba Úč astní k v postavení  tzv. hlavné ho
Úč astní ka (d'alej len ,,Hlavný ú č astní k"), ak nie je dohodnuté  inak.

3. Podnik je oprávnený kedykoľ vek poč as trvania tejto Zmluvy vyzvať  Hlavné ho ú č astní ka na preukázanie trvania
majetkové ho prepojenia podl'a bodu 1 tohto č lánku Zmluvy voč i ktoré mukoľ vek Pristú pené mu ú č astní kovi. Hlavný
ú č astní k je povinný oznámiť  Podniku bez zbytoč né ho odkladu zánik trvania majetkové ho prepojenia podľ a bodu 1'

tejto Zmluvy voč i ktoré mukolvek Pristú pené mu ú č astní kovi, inak zodpovedá Podniku za ¹ kodu tým spôsobenú .
Hlavný ú č astní k berie na vedomie, ¾ e v prí pade zániku majetkové ho prepojenia podl'a bodu 1 tejto Zmluvy, zanikne
nárok Pristú pené ho ú č astní ka na ú č asť  v tejto Zmluve a Podnik z tohto dôvodu d'alej neumo¾ ní aplikáciu Rámcových
podmienok dohodnutých V tejto Zmluve voč i Pristú pené mu subjektu a zároveň ukonč í  poskytovanie Slu¾ by VPS
Pristú pené mu ú č astní kovi (ak bola Slu¾ ba VPS Pristú pené mu ú č astní kovi poskytovaná), a to v¹ etko ku dňu doruč enia
oznámenia Podniku o tejto skutoč nosti dané mu Pristú pené mu ú č astní kovi.

4. V prí pade, ak na strane Úč astní ka bude zmluvnou stranou tejto Zmluvy viac ako jeden právny subjekt, bud'ú  jednotlivé
práva a povinnosti zmluvných strán sú visiace s touto skutoč nosť ou upravené  nasledovne:
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a) Podnik bude oprávnený vykonať  aké kolvek právo vyplývajú ce z tejto Zmluvy voč i v¹ etkým Úč astní kom alebo
voč i ktoré mukoľ vek Úč astní kovi samostatne.

b) Podnik bude oprávnený ukonč iť  tú to Zmluvu:

i' sú č asne voč i v¹ etkým právnym subjektom vystupujú cim na strane Úč astní ka, ak č o len voč i jedné mu z nich

nastane skutoč nosť , s ktorou je spojené  právo Podniku ukonč iť  tú to Zmluvu, alebo
ii. samostatne voč i tomu Úč astní kovi, voč i ktoré mu nastane skutoč nosť , s ktorou je spojené  právo Podniku

ukonč iť  tú to zmluvu s tým, ¾ e voč ĺ  ostatným Úč astní kom táto Zmluva ostáva v platnosti aj nad'alej; uvedené
platí  s výnimkou prí padu, ak dôjde k ukonč eniu tejto Zmluvy vo vzť ahu k Hlavné mu ú č astní kovi, kedy Zmluva
zanĺ ká automaticky ako celok voč i v¹ etkým ostatným Úč astní kom Zmluvy;

c) Ka¾ dý subjekt na strane Úč astní ka má právo ukonč iť  tÚto Zmluvu, ak budú  splnené  podmienky na jej ukonč enie
dohodnuté  v tejto Zmluve, a to iba vo vzť ahu medzi ní m a Podnikom a nemá právo ukonč iť  tú to Zmluvu vo
vzť ahu k ostatným subjektom na strane Úč astní ka (t.j' v takomto prí pade trvá Zmluva nadâlej medzi Podnikom
a zostáVajú cimi subjektmi na strane Úč astní ka); uvedené  platí s výnimkou prí padu, ak ukonč í  Zmluvu vo vzť ahu
k Podniku Hlavný ú č astní k, kedy Zmluva zanikne automaticky ako celok vo vzť ahu ku v¹ etkým ostatným
Úč astní kom Zmluvy;

d) V¹ etky subjekty na strane Úč astní ka budú , pokial'ide o v¹ etky ich závä zky a povinnosti voč i Podniku zoZmluvy,
zaviazané  spoloč ne a nerozdielne, ak nie je dohodnuté  inak; Úč astní ci sú  najmä  zaviazaní  plniť  spoloč ne
a nerozdielne závä zok plnenia Minimálnej celkovej mesač nej fakturácie dohodnutý v č l. lll bod L tejto Zmluvy,
ako aj závä zok zaplatiť  Podniku zmluvnú  pokutu za jeho prí padné  poru¹ enie dohodnutý vč l. lll bod 2 tejto
Zmluvy, prič om za Celkovú  mesač nú  fakturáciu dosiahnutú  v urč itom zú č tovacom období  sa bude pova¾ ovať
celkový sú č et Celkovej mesač nej fakturácie dosiahnutej v¹ etkými Úč astní kmi v prí slu¹ nom zú č tovacom období
spoloč ne;

e) Podnik má právo uplatniť  si nárok na zmluvnú  pokutu alebo na náhradu ¹ kody voč i tomu subjektu na strane
Úč astní ka, ktoré ho poru¹ ení m zmluvných povinností  vznikol Podniku nárok na zmluvnú  pokutu alebo na

náhradu ¹ kody, resp. V prí pade poru¹ enia spoloč né ho zź lvä zku Úč astní kov od ktoré hokoľ vek z Úč astní kov.

Záujemca má záujem pristú piť  k Rámcovým podmienkam a zároveň k podmienkam poskytovania Slu¾ by VPS,

s vytvorení m spoloč nej VPS s Hlavným ú č astní kom; v prí pade sú hlasu Podniku s takýmto Pristú pení m bude Podnik
poskytovať  Hlavné mu ĺ jč astní kovi a Pristú pené mu ú č astní kovi spoloč nú  Slu¾ bu VPs, t.j' spoloč ná Slu¾ ba VPS bude
vytvárať  spoloč nú  uzavretú  skupinu koncových u¾ í vateľ ov Slu¾ ieb Podniku poskytovaných prostrední ctvom vyu¾ itia
mobilnej siete Podniku a prostrední ctvom SlM kariet Podniku registrovaných na Hlavné ho ú č astní ka a zaradených do
VPS, ako aj SlM kariet registrovaných na Pristú pené ho ú č astní ka a aj SlM kariet registrovaných na iných u¾
pristú pených ú č astní kov, zaradených do VPS, ak tí to vytvorili spoloč nú  VPS s Hlavným ú č astní kom (dalej len

,,Spoloč ná VPS"); Úč astní ci Spoloč nej VPS budú  zo závä zkov z tejto Zmluvy týkajú cich sa Slu¾ by VPS zaviazaní
spoloč ne a nerozdielne a v prí pade poru¹ enia zmluvných povinností  zo strany ktoré hokoľ vek z ú č astní kov Spoloč nej
VPS, sú  tí to ú č astní ci Spoloč nej VPS povinní  spoloč ne a nerozdielne Podniku nahradiť  v plnom rozsahu ¹ kodu, ktorá
mu vznikla poru¹ ení m povinnosti ktoré hokolVek z Úč astní kov.

č lánok Vl.

oBJEDNANlE ToVARoV A sLU®lEB PoDNlKU A KoNTAKTNÉ  osogy ÚČ nsrľ í rn A PoDNlKU

V prí pade záujmu o kú pu mobilné ho telefónu, prí slu¹ enstva k nemu alebo aktiváciu slu¾ by Úč astní k vyplní
typizované  tlač ivo obiednávka MT a prí slu¹ enstva, ktoré ho vzor Úč astní kovi na po®iadanie za¹ le kontaktná osoba
Podniku a vyplnené  tlač ivo za¹ le na e-mailovú  adresu kontaktné ho centra pre významných zákazní kov
biznis@telekom.sk a v kópii na kontaktnú  osobu Podniku uvedenú  ni¾ ¹ ie. Po spracovaní  prijatej objednávky bude
tovar Úč astní kovi odoslaný na ní m urč ené  miesto doruč enia kurié rom bezplatne. objednaný tovar bude Úč astní kovi
doruč ený do 5 pracovných dní  (termí ny platia v prí pade, ak je po¾ adovaný tovar na sklade)' Ak po¾ adovaný tovar
nie je na sklade, kontaktné  centrum pre významných zákazní kov bude Úč astní ka informovať  o najbli®¹ om mo¾ nom
termí ne doruč enia, prí padne o náhradnom rie¹ ení  vzniknutej situácie.

Kontaktná osoba Podniku

Meno a priezvisko: !ng. ¹ imková Anna

Mobil. tel. : +42191.4703613

ŕ \
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e-mail : anna.simkova@telekom.sk

Kontaktná osoba Úč astní ka

Meno a priezvisko: Radovan č melo

Mobil. tel. : +42L9Ll3tt t52

e-mail: cmelo@dpmpb.sk

Objednávanie koncové ho zariadenia je mo¾ né  aj cez samoobslu¾ ný portál www.mojafirma.telekom.sk. Úč astní k si
mô¾ e cez samoobslu¾ ný portál objednať  koncové  zariadenie za neakciovú  kú pnu cenu, alebo za neakciovú  kú pnu
cenu, ktorú  si uplatní v rámci osobitnej zľ avy na KZ v zmysle Prí lohy č .1 obchodné  podmienky.

č tánok Vll.
zÁvrnrČ ruÉ  USTANoVENlA

].. Zmluvné  strany sa zavä zujú  pova¾ ovať  informácie obsiahnuté  V tejto zmluve a v jej prí lohách, ako aj informácie, ktoré
sĺ  vzájomne poskytli v sú vislosti s touto Zmluvou a predmetnými prí lohami, za dôverné  informácie tvoriace predmet
obchodné ho tajomstva. Uvedené  dôverné  informácie sa zavä zujú  chrániť  ako vlastné , vyu¾ í vať  ich len v sú vislosti s
plnení m predmetu tejto Zmluvy, nezneu¾ iť  ich a nesprí stupniť  tretí m osobám. Tým nie sú  dotknuté  oprávnenia ka¾ dej
zmĺ uvnej strany sprí stupniť  informácie uvedené  v tejto Zmluve oprávneným orgánom verejnej správy alebo osobám
zaviazaných závä zkom mlč anlivosti (napr. audí torom a daňovým poradcom a pod.) alebo zabezpeč iť  zverejnenie
Zmluvy, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Podnik je oprávnený sprí stupniť  informácie (i) uvedené  Vtejto Zmluve
alebo zí skané  prijej plnení právnemu subjektu, ktorý prostrední ctvom majoritnej majetkovej ú č asti ovláda Podnik
(t.j' materská spoloč nosť  Podniku), (ĺ i) cenu, lehotu dodania, identifikáciu Úč astní ka a druh poskytnutých Slu¾ ieb
v rámci zoznamu poskytnutých slu¾ ieb, ktorý Podnik predkladá do verejných obstarávaní /obstarávaní  v zmysle
prí slu¹ ných právnych predpisov upravujú cich verejné  obstarávanie. Úč astní k sa zavä zuje v prí pade ¾ iadosti Podniku
potvrdiť  mu pí somnú  referenciu o poskytnutých slu¾ bách s nále¾ itosť ami podľ a predchádzajú cej vety. V prí pade
poru¹ enia závä zku mlč anlivosti niektorou zmluvnou stranou, má druhá zmluvná strana právo od tejto Zmluvy
jednostranne odstú piť ' Zmluvné  strany sa zároveň dohodli, ¾ e predmetom obchodné ho tajomstva v zmysle tohto
bodu Zmluvy nie sú  telefónne č í sla Úč astní ka registrované  na Úč astní ka ku dňu podpisu tejto Zmluvy ako aj
kedykoľ vek po jej podpise. Úč astní k berie na vedomie, ¾ e Podnik je v prí pade splnenia podmienok v zmysle zákona č .

35L/20tt Z.z. o elektronických komunikáciách znení  neskor¹ í ch predpisov oprávnený zverejniť  také to telefónne č í sla
Úč astní ka v telefónnom zozname ú č astní kov a informač ných slu¾ bách o ú č astní ckych č í slach v zmysle prí slu¹ ných
právnych predpisov. Úč astní k týmto oznamuje Podniku, ¾ e nepo¾ aduje slu¾ bu zasielania správ o základných
personalizovaných cenových informáciách o roamingových poplatkoch (vrátane DPH), ktoré  sa uplatnia, ked'Úč astní k
vytvorí  a prijme volanie a za¹ le SMS správy v akejkol'vek krajine v zahranič í , v ktorej Podnik poskytuje Úč astní kovi
roamingové  slu¾ by.

Podpisom tejto Rámcovej zmluvy Spoloč nosť  potvrdzuje, ¾ e bola oboznámená s povahou výhod roamingovej tarify v
sú lade s č lánkami 6a, 6b a 6c a 6e/č lánok 1 Nariadenia1.

Zároveň podpisom tejto Zmluvy Spoloč nosť  potvrdzuje svoju vôľ u vyu¾ í vať  roamingovú  tarifu za podmienok
dohodnutých v tejto Rámcovej zmluve a dáva týmto výslovný sú hlas so spôsobom a podmienkami spoplatnenia
regulovaných roamingových slu¾ ieb (t.j. slu¾ ieb v sú lade s č lánkami 2.2. (h), (k) a (m) Nariadenia tak, ako je dohodnuté
V tejto Rámcovej zmluve a to poč as celej doby trvania tejto Rámcovej zmluvy'

Úč astní k berie na vedomie, ¾ e v sú lade s Nariadení m Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č ,.53tl2012 o roamingu vo
verejných mobilných komunikač ných sieť ach v rámci Únie má Úč astní k mo¾ nosť  zvoliť  si alternatí vneho
poskytovatel'a roamingu iné ho ako je Podnik bez poplatkov alebo sankcie. Úč astní k podpisom tejto Zmluvy
potvrdzuje, ¾ e bol o mo®nosti podľ a predchádzajú cejvety informovaný. Úč astní k d'alej berie na vedomie, ¾ e ak si zvolí
aĺ ternatí vneho poskytovateľ a roamingu, poskytovanie slu¾ ieb roamingu sa riadi podmienkami dohodnutými medzi

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č .' Żt2o/2oL5 z 25.7I.2OI5, ktoni'm sa mení  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č .

537/2012zL3.6.2oĹ2,o roaminguvoverejnýchmobilnýchkomunikač nýchsieť achvrámci Únie,avzmysleVykonávaciehonariadeniaKomisie(EÚ)
2286/2016 (d'alej len,,Nariadenie")

\l/
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Úč astní kom a ní m zvoleným alternatí vnym poskytovateľ om roamingu a ¾ e Podnik v rozsahu poskytovanom

alternatí vnym poskytovateľ om roamingu nezodpovedá za poskytovanie slu¾ by roamingu'

2. Táto Zmluva a vzť ahy vzniknuté  na základe tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č ,.5L3lt99t Zb. obchodný
zákonní k v znení  neskor¹ í ch predpisov a ostatnými v¹ eobecne závä znými právnymi predpismi právneho poriadku
Slovenskej republiky, okrem tých práv a povinností  zmluvných strán, ktoré  sú  výslovne upravené  v zákone č . 35L/20LI
Z.z. o elektronických komunikáciách v znení  neskor¹ í ch predpisov.

3. Prí padné  spory, vyplývajú ce z realizácie obsahu tejto Zmluvy, ktoré  sa zmluvným stranám napriek obojstrannej snahe
nepodarí  vyrie¹ iť  vzájomnou dohodou, je oprávnený rie¹ iť  prí slu¹ ný sú d Slovenskej republiky.

4. Kaź dá zmluvná strana je oprávnená kedykoľ vek navrhovať  druhej zmluvnej strane zmenu tejto Zmluvy a podmienok
v nej dohodnutých. Aké kolVek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je mo¾ né  uskutoč niť  len po dohode zmluvných strán,
oč í slovanými dodatkami k zmluve, podpí sanými zodpovednými zástupcami zmluvných strán, ak nie je v tejto Zmluve
výslovne dohodnuté  inak, s výnimkou:

a) obchodných podmienok, ktoré  sú  obsahom Prí lohy č . 1, ktoré  je Podnik oprávnený jednostranne meniť  (tzn.
vrátane zliav a tarí f v nich uvedených) v prí pade vydania právneho predpisu alebo rozhodnutia prí slu¹ né ho
orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskych spoloč enstiev), ktoré  zakladá povinnosť alebo právo Podniku
zmeniť , zru¹ iť  alebo iným spôsobom upraviť  Slu¾ by alebo ich ceny, a to doruč ení m pí somné ho oznámenia
Úč astní kovi;

b) obchodných podmienok, ktoré  sú  obsahom Prí lohy č '1, ktoré  je Podnik oprávnený jednostranne meniť v prí pade
ak zmena obchodných podmienok je v prospech Úč astní ka (napr. navý¹ enie voľ ných minú ta/alebo dát a/alebo
SMS a/alebo MMS v balí ku bez negatí vneho dopadu na cenu balí ka), a to doruč ení m pí somné ho oznámenia
Úč astní kovi;

5. Podľ a tejto Zmluvy postupujú  zmluvné  strany aj po ukonč ení  jej platnosti, pokiaľ  ide o vyrovnanie a vysporiadanie si
svojich vzájomných vzť ahov a nárokov, ktoré  na základe tejto Zmluvy vznikli.

6. Neoddelitel'nou srjč asť ou tejto Zmluvy je jej Prí loha č . 1, ktorá konkretizuje a bli¾ ¹ ie ¹ pecifikuje podmienky predmetu
tejto Zmluvy, a to:

Prí loha č . 1 - obchodné  podmienk

7. V prí pade aké hokoľ vek rozdielu medzi textom tejto Zmluvy a textom Prí lohy č . ]. ,,obchodné  podmienky" majú
prednosť  ustanovenia Prí lohy č .1 ,,obchodné  podmienky" pred ustanoveniami tela tejto Zmluvy. V prí pade
aké hokoľ vek rozdielu medzi textom tejto Zmluvy a textom V¹ eobecných podmienok, majú  prednosť  ustanovenia
tejto Zmluvy. V prí pade aké hokoľ vek rozdielu medzi znení m tejto Zmluvy a jednotlivých zmlú v o poskytovaní
verejných slu¾ ieb majú  prednosť  ustanovenia tejto Zmluvy.

8. Zmluva nadobú da platnosť  dňom jej podpí sania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a ú č innosť  dňa
t.LL2020' Zmluvné  strany sa dohodli, ¾ e zvýhodnené  ceny Slu¾ ieb výslovne dohodnuté  v Prí lohe č . 1 tejto Zmluvy
ako aj zl'avy vo vý¹ ke výslovne uvedenej v Prí lohe č . 1 sa uplatnia dňom nadobudnutia ú č innosti tejto Zmluvy. Do
prvé ho uplatnenia cien a zliav v zmysle Prí lohy č .1 bude Podnik ú č tovať  Úč astní kovi ceny za poskytnuté  Slu¾ by za
rovnakých podmienok a v rovnakejvý¹ ke, ako ich ú č tovalv zmysle platných zmlú v'

9. Zmluvné  strany prehlasujú , ¾ e ich vôľ a vyjadrená V tejto Zmluve je vá¾ na, slobodná a urč itá, ®e prejavy vôle obidvoch
zmluvných strán sú  dostatoč ne zrozumitel'né . Na znak sú hlasu zmluvných strán s celým obsahom tejto Zmluvy ju
obidve zmluvné  strany podpisujú .

10' Zmluva sa vyhotovuje v ¹ tyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpí saní  ka¾ dá zo zmluvných strán obdr¾ í  po dve
vyhotovenia.
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V mene Podniku

V Bratislave dňa 30.L0.2020

V mene Úč astní ka

V Pova¾ skej Bystrici dňa 5.10.2020

M lC, obchodné  tajomstvo
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lng. Janč ovič ová Andrea

Mana®é r predaja korporát.zákazní kom

Dopravný pod k mesta Pova¾ ská Bystrica s. r. o.

Radovan Č melo

Konatel'
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Prí loha č . 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci

obchodné  podmienky - MT Professiona! Plus Classic

pre spoloč nosť  Dopravný podnik mesta Pova¾ ská Bystrica s. r. o., lč o: sgĺ s3o73

Upravujú ce poskytovanie a spoplatňovanie elektronických komunikač ných slu¾ ieb poskytovaných spoloč nosť ou Slovak
Telekom, a's. (d'alej len ,,ST" alebo ,,Podnik") prostrední ctvom mobĺ lnej elektronickej komunikač nej siete (d'alej len

,,mobilná sieť  Telekom") a iných doplnkouých slu¾ ieb poskytovaných k týmto slu¾ bám (d'alej len ,,Slu¾ by").

Ak je predmetom týchto obchodných podmienok aj predaj koncových zariadení  za zl'avnenú  kú pnu cenu (akciové  KZ)

koncovým zariadení m sa rozumie koncové  zariadenie, ktoré  sa prostrední ctvom SlM karty pripája na koncové  body
mobilnej siete a slú ¾ i na prí jem a vysielanie informácií (mobilný telefón).

A. Zvýhodnené  ceny Slu¾ ieb - MT Professional Plus Classic

1'1. Podnik bude poskytovať  Úč astní kovi Slu¾ by dojednané  v Rámcovej zmluve a v tejto prí lohe za zvýhodnenú
zľ avnenú  cenu, ktorá je uvedená ni¾ ¹ ie. Slu¾ by, ktoré  nie sú  dojednané  v Rámcovej zmluve a V tejto prí lohe sú

ú č tované  podl'a aktuálnych cenní kových cien. Pod pojmom ,,aktuálne cenní kové  ceny" sa rozumejú  ceny
Podniku uvedené  v Cenní ku Slu¾ ieb Podniku alebo v Cenní ku mobilných telefónov a ich prí slu¹ enstva Podniku
aktuálnych a ú č inných v č ase uplatnenia ceny. Cenní k slu®ieb Podniku je dostupných na www.telekom.sk'

Úč tovanie hovorov. Hovory do v¹ etkých národných sietí  sa ú č tujú  po sekundách. Hovory do zahranič ia - do zóny EÚ sa

ú č tujú  po sekundách v prí pade, ak sú  zahrnuté  v Základnom alebo Doplnkovom balí ku. V ostatných prí padoch sa ú č tujú

podľ a aktivovanej Slu¾ by a prí slu¹ né ho ¹ tandardné ho cenní ka Podniku pre volania do zahranič ia. Predplatený objem
minú t do mobilnej a pevnej siete Slovak Telekom do mobilných a fixných sietí  ostatných národných operátorov alebo
operátorov v krajinách EÚ sa č erpá na zač iatku zú č tovacieho obdobia.

V prí pade aktivácie balí kov ST Nekoneč no spolu s niektorým balí kom minú t do sietí  v SR a EÚ sa minú ty do mobilnej siete
Telekom a fixnej siete sT č erpajú  v rámci balí kov ST Nekoneč no, t.j. mimo prí slu¹ né ho balí ka minú t do sietí v SR a EÚ.

Nevyč erpané  predplatené  objemy Základných a Doplnkových balí kov sa neprená¹ ajú  do d'al¹ í ch zú č tovací ch období  a
Úč astní k nemá nárok na vrátenie ceny nevyč erpaných Slu¾ ieb a ani ich pomernú  č asť .

Tabuľ ka č . 1: Jednotkové  ceny Slu¾ ieb, ak nie sú  zahrnuté  v predplatenom Základnom alebo Doplnkovom balí ku

Cena za jednotku
Slu¾ ba Jednotka

€ bez DPH €sDPH

Mobilná sieť  - Telekom 1 minú ta volania 0,0600 0,0720

Mobilná sieť  - orange. 02 1 minú ta volania 0,0600 o,0720

Pevná sieť 1 minú ta volania 0,0600 0,o720

Domáce dáta (MB) 1MB 0,0600 o,0720

SMS Telekom 1ks 0,0600 o,o7zo

SMS do ostatných sietí 1ks 0,0600 o,0720

MMS 1ks 0,0600 o,0720

SMS - medzinárodné 1"ks 0,0625 0,075L

0,1974MMs - medzinárodné 1ks 0,1645
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Zlo¾ enie programov MT Professional Plus Classic

Slu¾ ba Volania v rámci VPS Volania v SR a EÚ Balí ky SMS/MMS lnternet v mobile

MT Professional Plus

Classic

Variant L

neobmedzene © tandardné  minú ty
¹ tandardné
sMs/MMS

2OO MB

MT Professional Plus

Classic
Variant 2

neobmedzene
ST a 150 minú t SR a

do EÚ
L00 SMS/MMS v SR 5OO MB

MT Professional Plus

Classic

Variant 3

neobmedzene Nonstop SR a do EÚ 100 SMS/MMS v SR 6GB

\./

Ceny za program MT Professional Plus Classic - mesač né  poplatky

Variant L

Základný balí k Popis
Cena za 1SlM kartu mesač ne

€ bez DPH € s DPH

MT Professional Plus Classic

Zaradenie SlM karty do základné ho balí ka slu¾ ieb, ktorý
obsahuje:

VPS Nekoneč no Zahŕ ňa neobmedzené  volania v rámci

SlM kariet Úč astní ka s aktivovanou slu¾ bou VPS

© tandardné  minú ty

¹ tandardné  sMS/MMs

Neobmedzený internet v mobile 200 MB Zahŕ ňa vol'ný

objem dát v rozsahu 200 MB, ktoré  boli prenesené
(stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN internet. Po
prenesení 200 MB dát v mobilnej sieti v rámcijedné ho
zĺ jč tovacieho obdobia je rýchlosť  dátových prenosov do
konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho obdobia zní ź ená
maximálne na 64 kbit/s

0,10 0,t2

Doplnkové  balí ky automaticky nahrádzajú  základné  balí ky, prič om platí  pravidlo: jedna slM karta mô¾ e mať  aktí vny
maximálne jeden hlasový, dátový, sMs/MMs balí k. V prí pade balí kov poskytujú cich neobmedzené  volania do siete
Slovak Telekom a ostatných sietí je mo¾ ne aktivovať  d'al¹ í  hlasový balí k poskytujú ci minú ty do EÚ'

\./

Doplnkové  balí ky
k Základné mu balí ku MT
Professĺ onal Plus Classic

Cena za 1' slM kartu mesač ne
Popis

€ bez DPH € s DPH
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Základný balí k Popis
Cena za 1SlM kartu mesač ne

€ bez DPH € s DPH

100 sMs/MMs v sR

Neobmedzený internet v
mobile 500 MB

Neobmedzený internet v
mobile 2 GB

Zahŕ ňa 100 sMs a MMS správ odoslaných na

¹ tandardné  ú č astní cke č í sla a nevzť ahuje sa na SMS
správy a MMS správy odoslané  na skrátene č í sla a č í sla

slu¾ ieb mobilnej zâbavy, ktoré  sú  spoplatňované
osobitnou tarifou podľ a Cenní ka, ako ani na SMS/MMS
správy poslane z virtuálnych č í sel, SMS bľ án, t-zones, PC

Messengera, SMS Directu a E-mailu SMS

0,95 L,L4

Zahŕ řn voľ ný objem dát v rozsahu 500 MB, ktoré  boli
prenesené  (stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení  500 MB dát v mobilnej sieti v
rámci jedné ho zú č tovacieho obdobia je rýchlosť
dátových prenosov do konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho
obdobia zní ¾ ená maximálne na 64 kbit/s

1,00 1,20

Zahŕ řla voľ ný objem dát v rozsahu 2 000 MB, ktoré  boli
prenesené  (stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení  2 000 MB dát v mobilnej sieti v

rámci jedné ho zú č tovacieho obdobia ' je rýchlosť
dátových prenosov do konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho
obdobia zní ¾ ená maximálne na 64 kbit/s

3,00 3,60

nt

Strana"''ľ \



4

Variant 2

Základný balí k Popis
Cena za 1SlM kartu mesač ne

€ bez DPH € s DPH

MT Professional Plus Classic

Zaradenie SlM karty do základné ho balí ka sĺ u¾ ieb, ktorý
obsahuje:

VPS Nekoneč no Zahŕ ňa neobmedzené  volania v rámci

SlM kariet Úč astní ka s aktivovanou slu¾ bou VPS

ST a 150 minú t SR a do EÚ Zahŕ řla neobmedzený objem
voľ ných minú t odchádzajú cich hovorov na ¹ tandardné
ú č astní cke č í sla do mobilnej siete Telekom a do

v¹ etkých pevných sietí  v SR a 150 voľ ných minú t
odchádzajú cich hovorov do v¹ etkých mobilných i

pevných sietí  v SR a krajinách EÚ

100 sMs/MMS v SR Zahŕ ňa 100 sMs a MMS správ
odoslaných na ¹ tandardné  ú č astní cke č í sla a nevzť ahuje

sa na SMS správy a MMS správy odoslané  na skrátene
č í sla a č í sla slu¾ ieb mobi|nej zábavy, ktoré  sú
spoplatňované  osobitnou tarifou podľ a Cenní ka, ako
ani na SMS/MMs správy poslane z virtuálnych č í sel,

SMS brán, t-zones, Pc Messengera, SMS Directu a E-

mailu SMS

Neobmedzený internet v mobile 500 MB Zahŕ ňa vol'ný

objem dát v rozsahu 500 MB, ktoré  boli prenesené
(stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN internet. Po
prenesení  500 MB dát v mobilnej sieti v rámci jedné ho

zú č tovacieho obdobia je rýchlosť  dátových prenosov do

konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho obdobia zní ¾ ená
maximálne na 64 kbit/s

6,00 7,20 \/

Doplnkové  balí ky automaticky nahrádzajú  základné  balí ky, prič om platí  pravidlo: jedna SlM karta mô¾ e mať  aktí vny
maximálne jeden hlasový, dátový, SMS/MMs balí k. V prí pade balí kov poskytujú cĺ ch neobmedzené  volania do siete
Slovak Telekom a ostatných sietí  je mo¾ ne aktĺ vovať  d'al¹ í  hlasový balí k poskytujú ci minú ty do EÚ'

Cena za 1slM kartu mesač ne \/Doplnkové  balí ky
k Základné mu balí ku MT
Professional Plus Classic

Popis

€ bez DPH € s DPH

Neobmedzený internet v
mobile 2 GB

Zahŕ řla voľ ný objem dát v rozsahu 2 000 MB, ktoré  boli
prenesené  (stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení  2 000 MB dát v mobilnej sieti v
rámci jedné ho zú č tovacieho obdobia je rýchĺ osť
dátových prenosov do konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho
obdobia zní ¾ ená maximálne na 64 kbit/s

3,00 3,60

Neobmedzený internet v
mobile 4 GB

Zahŕ řla vol'ný objem dát v rozsahu 4 000 MB, ktoré  boli
prenesené  (stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení 4 000 MB dát v mobilnej sieti v
rámci jedné ho zú č tovacieho obdobia je rýchlosť
dátových prenosov do konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho
obdobia zní ź ená maximálne na 64 kbĺ t/s

4,804,OO

Strana 4 z L2



5

Základný balí k Popis
Cena za 1SlM kartu mesač ne

€ bez DPH € s DPH

Neobmedzený internet v
mobile 6 GB

Zahŕ ňa voľ ný objem dát v rozsahu 6 000 MB, ktoré  boli
prenesené  (stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení  6 000 MB dát v mobilnej sieti v

rámci jedné ho zú č tovacieho obdobia je rýchlosť

dátových prenosov do konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho
obdobia zní ¾ ená maximálne na 64 kbit/s

8,00 9,60

Neobmedzený internet v
mobile 10 GB

7ahŕ řla voľ ný objem dát v rozsahu 10 000 MB, ktoré  boli
prenesené  (stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení  10 000 MB dát v mobilnej sieti v

rámci jedné ho zú č tovacieho obdobia je rýchlosť
dátových prenosov do konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho
obdobia zní ¾ ená maximálne na 64 kbit/s

10,00 L2,00

' I Variant 3

Cena za 1SlM kartu mesač ne
Základný balí k Popis

€ bez DPH € s DPH

Zaradenie SlM karty do základné ho balí ka slu¾ ieb, ktorý

obsahuje:

VPS Nekoneč no Zahŕ ňa neobmedzené  volania v rámci

slM kariet Úč astní ka s aktivovanou slu¾ bou VPS

Nonstop SR a do EÚ Zahŕ ňa neobmedzený objem
voľ ných minú t odchádzajú cich hovorov na ¹ tandardné
ú č astní cke č í s|a do v¹ etkých mobilných i pevných sietí v
SR a krajinách EÚ

100 sMs/MMS v SR Zahŕ ňa 100 sMs a MMS správ

odoslaných na ¹ tandardné  ú č astní cke č í sla a nevzť ahuje

sa na SMS správy a MMS správy odoslané  na skrátene
MT Professional Plus Classic č í sla a č í sla slu¾ ieb mobilnej zábavy, ktoré  sú

spoplatňované  osobitnou tarifou podľ a Cenní ka, ako
ani na sMs/MMs správy poslane z virtuálnych č í sel,

SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-

mailu SMS

Neobmedzený internet v mobile 6 GB Zahŕ ňa vol'ný

objem dát v rozsahu 6 000 MB, ktoré  boli prenesené
(stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN internet. Po

prenesení  6 000 MB dát v mobilnej sieti v rámcijedné ho
zú č tovacieho obdobia je rýchlosť  dátových prenosov do
konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho obdobia zní ź ené l

maximálne na 64 kbit/s

20,00 24,00

Doplnkové  balí ky automaticky nahrádzajú  základné  balí ky, prič om platí  pravidlo: jedna slM karta mô¾ e mať  aktí vny

maximálne jeden hlasový, dátový, sMs/MMs balí k. V prí pade balí kov poskytujú cich neobmedzené  volania do siete

Slovak Telekom a ostatných sietí  je mo¾ ne aktivovať  d'al¹ í  hlasový balí k poskytujú ci minú ty do EÚ.

Cena za 1 SlM kartu mesač nePopis
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Základný balí k

Doplnkové  balí ky
k Základné mu balí ku MT
Professional Plus Classic

Popis
Cena za 1slM kartu mesač ne

€ bez DPH € s DPH

€ bez DPH €s DPH

Nekoneč no SMS/MMS v SR

Nekoneč no SMS/MMS v SR a

do EÚ

Zahŕ řn neobmedzený objem SMS správ a MMS správ
odoslaných na ¹ tandardné  ú č astní cke č í sla a nevzť ahuje

sa na SMS správy a MMS správy odoslané  na skrátene
č í sla a č í sla slu¾ ieb mobĺ lnej zábavy, ktoré  sú
spoplatňované  osobitnou tarifou podľ a Cenní ka, ako

ani na sMs/MMs správy poslane z virtuálnych č í seĺ ,

SMS brán, t-zones, PC Messengera, SMS Directu a E-

mailu SMS

t,LO t,32

Zahŕ řn neobmedzený objem SMS správ a MMS správ
odoslaných na ¹ tandardné  ú č astní cke č í sla v SR a do
krají n EÚ a nevzť ahuje sa na SMS správy a MMS správy
odoslané  na skrátene č í s|a a č í sla slu¾ ieb mobilnej
zábavy, ktoré  sú  spoplatňované  osobitnou tarifou podľ a

Cenní ka, ako ani na SMS/MMS správy poslane z

virtuálnych č í sel, SMS brán, SMS Directu

\r/
1,50 1,80

Neobmedzený internet v

mobile 10 GB

Zahŕ řn voľ ný objem dát v rozsahu 10 000 MB, ktoré  boli
prenesené  (stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení  10 000 MB dát v mobilnej sieti v
rámcĺ  jedné ho zú č tovacieho obdobia je rýchlosť
dátových prenosov do konca prí slu¹ né ho zrjč tovacieho
obdobia zní ¾ ená maximálne na 64 kbit/s

10,00 12,00

Neobmedzený internet v
mobile 30 GB

Zahŕ řla volhý objem dát v rozsahu 30 GB, ktoré  boli
prenesené  (sţ iahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení  30 GB dát v mobilnej sieti v rámci
jedné ho zú č tovacieho obdobia je rýchlosť  dátových
prenosov do konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho obdobia
zní ¾ ená maximálne na 64 kbit/s

30,00 36,00

\l

Neobmedzený internet v
mobile 50 GB

50,00 60,00

1.2. Zmluvné  strany sa dohodli, ¾ e Podnik poskytne Úč astní kovi nas|edujú ce zl'avy (v prí pade, ak boli v Zmluve
dohodnuté  d'al¹ ie podmienky vzniku nároku Úč astní ka na poskytnutie zliav, tak Podnik poskytne tieto zľ avy a¾
po splnení  prí slu¹ ných dohodnutých podmienok): Poplatok za vyskladnenie SlM karty je vo vý¹ ke 0€. V cene je
zahrnutý poplatok za poskytovanie Slu¾ ieb Podrobný výpis hovorov poskytovaný na www.telekom.sk,
ldentifikácia volajú ceho - CLlP, Vyhotovenie kópie zmluvy, Výmena SlM karty, Poskytnutie kódov PlN2/PUK2,
Zmena telefónneho č í sla, Zmena programu slu¾ ieb č astej¹ ie ako 2x roč ne, opis faktú ry star¹ ej ako 1 mesiac.

Zahŕ řla volhý objem dát v rozsahu 50 GB, ktoré  boli
prenesené  (stiahnuté /odoslané ) cez APN WAP a APN
internet. Po prenesení  50 GB dát v mobilnej sieti v rámci
jedné ho zú č tovacieho obdobia je rýchlosť  dátových
prenosov do konca prí slu¹ né ho zú č tovacieho obdobia
zní Ź'ená maximálne na 64 kbit/s
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I Mobilný internet oPTlMAL

Mobilný internet optimal
Slu¾ ba

€ bez DPH €sDPH

Aktivač ný poplatok 0,00 0,00

Mobilný internet optimal (2 GB)

(so zní ¾ enou rýchlosť ou po vyč erpaní  dát)
4,00 4,80

Mobilný internet optimal (5 GB)

(so zní ¾ enou rýchlosť ou po vyč erpaní  dát)
5,00 6,00

Mobilný internet optimal (L0 GB)

(so zní ¾ enou rýchlosť ou po vyč erpaní  dát)
11,00 13,20

Mobilný internet optimal (15 GB)

(so zní ¾ enou rýchlosť ou po vyč erpaní  dát)
l_3,00 15,60

Ą

Mobilný internet optimal (20 GB)

(so zní ¾ enou rýchlosť ou po vyč erpaní  dát)
20,00 24,00

Mesač ný poplatok za slu¾ bu sa odví ja od objemu voľ ných dát a je výsledkom sú č inu ceny za 1 GB a objemu dát

Po vyč erpaní voľ né ho objemu dát pre dátové  prenosy maximá|nou rýchlosť ou dôjde na základe podmienok dohodnutých

v Zmluve o poskytovaní  verejných slu¾ ieb:

a) k zní ¾ eniu rýchlosti dátových prenosov (sť ahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom do konca

prí slu¹ né ho zú č tovacieho obdobia na maximá|ne 64 kb/s.

b) k zachovaniu maximálnej rýchlosti dátorných prenosov (sť ahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom

s tým, ¾ e ka¾ dý prenesený MB je spoplatnený v zmysle Cenní ka alebo dohodnutých obchodných podmienok.

V prí pade aktivácie slu¾ by Mobilný internet optimal zdieľ aný sa voľ ný objem dát pripoč í ta k voľ né mu objemu dát na

hlasovej SlM karte, prič om dáta sa spotrebovávajú  zo spoloč né ho balí ka vol'né ho objemu dát.

. M2M Universal

Pojem machine-to-machine (M2M) reprezentuje obojsmernú  komunikáciu medzi najrozlič nej¹ í mi technologickými

zariadeniami nezávisle od potreby nasadenia ľ udské ho faktora. Technológia M2M spája v¹ etky regionálne i vzdialené

prvky akejkoľ vek siete, poč í tač e, mobilné  telefóny a d'al¹ ie zariadenia spolu s ich perifé riami do jedné ho

automatizované ho a sú č asne mana¾ ované ho celku. Výrazne tým zjednodu¹ í  zber dát z aké hokoľ vek miesta na svete, ich

zdieľ anie, sledovanie pohybu a stavu sledovaných objektov a ich vzdialenú  správu. V¹ etky ú daje následne integruje do

komplexných dát a poskytuje tak ucelené  a prehľ adné  informácie pre zodpovedných a riadiacich pracovní kov, priemysel

i ¹ tátnu správu.

Cena
Aktivácia novej SlM karty

€ bez DPH €sDPH

Aktivač ný poplatok 1,00 t,20

Mesač ný poplatok 0,00 0,00

GPRS prenos v rámci SR* 0,4167 / I MB 0,5000 ltMB
Hovorné  na ú č astní cke č í sla v rámci siete Telekom 0,1000 I tmin 0,1200 / Lmin

Hovorné  na ú č astní cke č í sla do ostatných
mobilných sietí  v rámci SR

0,1000 I t min O,L200 / t min

Hovorné  na rjč astní cke č í sla do pevných sietí
v rámci SR

0,t200 /tmin0,1000 I t min
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odoslanie textovej správy SMS na ú č astní cke č í sla
v rámcĺ  SR**

0,0504 / sMs 0,0605 /sMs

odoslanie textovej správy SMS na ú č astní cke č í sla
zah ranič ných operátorov* * 0,1041/ SMS 0,L250 / SMS

odoslanie správy MMS zo SR 0,3290 / MMS 0,3948 / rVVrS

4G lnternet v mobile*** zdarma zdarma
* Tarifikač ný interval dátových prenosov v rámcĺ  mobiĺ nej siete Telekom je ]. kB pre v¹ etky APN a ú č tuje sa ako suma
prijatých a odoslaných dát.
** Dĺ ¾ ka jednej SMS správy je maximálne 160 znakov. SMS správy odoslané  na neexistujú ce ú č astní cke č í sla, neú plné
č í sla alebo do sietí , ktoré  nepodporujú  prijí manie SMS správ, budú  spoplatnené  ako odoslané  SMS správy podľ a

aktuálneho Cenní ka (aj v prí pade, ked' je ú č astní k informovaný, ¾ e SMS správa nemohla byť  doruč ená)'
*** Doplnková slu¾ ba ,,4G lnternet" umo¾ ňuje ú č astní kom vyu¾ í vanie dátovej slu¾ by a dátových prenosov v mobilnej
sieti Telekom aj prostrední ctvom technológie LTE s max' prenosovou ryichlosť ou z internetu72Mb/s a s maX. prenosovou
rýchlosť ou do internetu 23 Mb/s. Doplnkovú  slu¾ bu ,,4G Mobilný internet" je ú č astní k oprávnený aktivovať  k programu
M2M Universal, ktorý je poskytovaný prostrední ctvom technológií  GPRS, EDGE, UMTs, HSDPA, HSUPA alebo HSPA+.

Podmienkou vyu®itia tejto slu¾ by je, ¾ e ú č astní k vyu¾ í va SlM kartu podporujú cu vyu¾ itie slu¾ by prostrední ctvom
technológie LTE a sú č asne vyu¾ í va dátové  zariadenie podporujú ce vyu¾ itie slu¾ by prostrední ctvom technológie LTE.

Doplnkovú  slu¾ bu mô¾ e ú č astní k vyu¾ í vať  len v geografickej oblasti, ktorá je pokrytá signálom technológie LTE.

Dostupnosť  signálu v rámci technológie LTE je orientač ne znázornená na internetovej stránke www.telekom.sk pokrytie
a na predajných miestach.

Doplnkové  dátové  slu¾ by

\r

Mesač ný poplatok Prevádzka

€ bez DPH €sDPH € bez DPH €sDPH

M2M DAtA 2OOMB 1,46 1,75 0,42 0,50

Tarifikač ný interval dátových prenosov v rámci mobilnej siete Telekom je 1 kB pre v¹ etky APN a ú č tuje sa ako suma prijatých a

odoslaných dát. Poč et MB, resp. GB uvedený v názve prí slu¹ nej doplnkovej slu®by predstavuje mesač ný voľ ný objem dát prenesených
(prijatých a odoslaných) cez APN. Po prenesení  prí slu¹ né ho vol'né ho objemu dát v rámci jedné ho zú č tovacieho obdobia bude ú č tovaná
cena 0,5000 € s DPH/1 MB.

Doplnkové  slu¾ by pre textové  správy SMS

Mesač ný poplatok \./
€ bez DPH €sDPH

100 sMs 2,OB 2,49

Dĺ ®ka jednej sMs spráVy je maximálne 160 znakov. SMS správy odoslané  na neexistujú ce ú č astní cke č í sla, neú plné  č í sla alebo do sietĹ
ktoré  nepodporujú  prijí manie SMS správ, budú  spoplatnené  ako odoslané  SMS správy podľ a aktuálneho Cenní ka (aj v prí pade, ked' je

ú č astní k informovaný, ®e SMS správa nemohla byť  doruč ená).

Prevádzka M2M v roamingu

7őna
Cena za prenesený MB Cena za odoslanú  SMS Cena za odoslanú  MMS

€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH €sDPH

Zóna0aL 0,2000 o,24OO 0,0600 o,0720 0,2000 0,2400

Zóna 2 0,0963 0,1156 0,3250 0,3900 0,3250 0,3900

0,3900LOna 3 o,L627 o,1952 0,3250 0,3900 0,3250
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Č í slo tarifné ho
pásma

Tarifné  pásmo
Cena za ka¾ dou zač atú  minú tu hovoru

€ bez DPH €sDPH

ZónaL Č eská republika 0,0797 0,0956

LOna 2 Európa 0,0996 0,1195

Zóna3 Vybrané  krajiny l 0,1925 0,23LO

Zóna4 Vybrané  krajiny ll 0,39t7 0,4700

zone 5 Zvy¹ ok sveta 0,5909 0,7090

Zóna6 Mobilné  siete 0,1195 0,t434

LONA T
Aero, Emsat, lnmarsat A, B, B
HSD, M, M4, Mini-M, Thuraya

4,7L4t 5,6569

Zóna L: Ćeská republika (pevná sieť )

Zóna 2: Európa (pevná sieť ): Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, cyprus, Č ierna Hora, Dánsko, Fí nsko, Francú zsko, Holandsko, Chorvátsko, Í rsko,

Luxembursko, Mad'arsko, Nemecko, Nórsko, Poľ sko, Portugalsko, Rakú sko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, ¹ panielsko, ¹ vajč iarsko, ¹ vé dsko, Taliansko,

Veľ ká Británia

(mobilná a pevná sieť ): Albánsko, Andorra, Bielorusko, Estónsko, Gré cko, Kosovo, Lichten¹ tajnsko, Malta, Monako, San Marí no, Vatikán

Zóna 3: Vybrané  krajiny l (mobilná a pevná sieť ): Volania do pevných a mobilných sietí  v krajinách: Austrália, Hongkong, lsland, lzrael, Japonsko, Kanada,

Litva, Loty¹ sko, Severné  Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Norní  Zé land, Ruská federácia, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA

Zóna 4: Vybrané  krajiny ll (mobilná a pevná sieť ): Al¾ í rsko, Americká Samoa, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentí na, Armé nsko, Aruba,

Azerbajd¾ an, Bahamy, Bahrajn, Bangladé ¹ , Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bután, Bolí via, Botswana, Brazí lia, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Č ad,

č ile, Č í na, Dem. ľ ep. Kongo, Dominika, Dominikánska rep., D¾ ibuti, Egypt, Ekvádor, taerské  ostrovy, Filipí ny, FÍ ancú zska Guyana, Gambia, Ghana,

Gibraltár, Grenada, Gruzí nsko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Haiti, Havajské  ostrovy, Holandské  Antily, Honduras, lndia, lndoné zia, lrán,

Jamajka,Jemen,Jordánsko,Juhoafrická rep., Kajmanské ostrow, Kamerun, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizská republika, Kolumbia, Komory,

Kongo, Kórea, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Lesotho, Libanon, Libé ria, Lí bya, Macao, Madagaskar, Malajzia, Malawi, Maldivy, Mali, Mariány, Marshallove
ostrovy, Marshallove ostrovy, Martiniţ  Maurí cius, Mexiko, Montserrat, Mozambik, Niger, Nigé ria, Nikaragua, Nová Kaledónia, Pakistan, Palau,

Panama, Panenské  ostrovy americké , Panenské  ostrovy britské , Paraguaj, Papua_Nova Guinea, Peru, Pobre¾ ie Slonoviny, Portoriko, Ré union, Rovní ková

Guinea, Rwanda, Salvádor, Saudská Arábia, Senegal, Seychely, Sierra Leone, singapur, Somálsko, Spojené  aľ abské  emiráty, stredoafrická rep., Sudán,

Surinam, Sv. Kri¹ tof a Nevis, Sv. Lucia, Sv' Peter a Michal, sV' Vincent a Grenadí ny, svazijsko, sýria, Tanzánia, Thajsko, Taiwan, Togo, Trinidad a Toba8o,

ostrovy Turks, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe

Zóna 5: Zvy¹ ok sveta (mobilná a pevná sieť ): Afganistan, Eritrea, Etiópia, Falklandy-Malví ny, Grónsko, Guinea-Bissau, Guyana rep., lrak, Kambod¾ a,

Kiribati, KĽDR, Laos, Mauretánia, Mongolsko, Namí bia, Nepál, omán, Polyné zia franc., Srí  Lanka, Tad¾ ikistan, Turkmé nsko, Západná Samoa

Zóna 6: Mobilné  siete: Volania do sietí  mobilných operátorov v krajinách: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, č ierna Hora, č eská
republika, Dánsko, Fí nsko, Francú zsko, Holandsko, Chorvátsko, í rsko, Luxembursko, Mad'arsko, Nemecko, Nórsko, Poľ sko, Portugalsko, Rakú sko,

Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, © panielsko, © vajč iarsko, © vé dsko, Taliansko, Veľ ká Británia

satelitné  siete: lRlDlUM 1, 2, |NMARSAT MlNl_M' Thuraya, |NMARSAT B, M, EMSAT, |NMARSAT A, Aero

Hlasový roaming - Euro roamingI

odchádzajú cehovory* Prichádzajú cehovory
odchádzajú ce SMS

správy**
odchádzajú ce MMs

správy***7óna
€bezDPH €sDPH €bezDPH €sDPH €bezDPH €sDPH €bezDPH €sDPH

7óna0 a L 0,0600 0,0720 zdarma zdarma 0,0600 0,0720 0,0600 0,0720

LOna 2 1,6250 1,9500 0,8250 0,9900 0,3250 0,3900 0,3250 0,3900

LÔne 3 3,2933 3,9400 1,6250 1,9500 0,3250 0,3900 0,3250 0,3900

Zóna 4 3,2833 3,9400 L,625O 1,9500 0,3250 0,3900 0,3250 0,3900
* odchádzajú ce hovory uskutoč nené  zo zóny 0 a 1 do zóny 0, 1 a SR sú  spoplatnené  cenou uvedenou v tabuľ ke vy¹ ¹ ie. odchádzajú ce

hovory zo zóny 0 a 1 do zón 2, 3 a 4 sú  ú č tované  cenou Vo vý¹ ke I,o247 € s DPH/min'

Ą

Strana 9 z 12



t Ĺ

10

**SMSodoslané zozóny0a1dozóny0,1aSRsú spoplatnené cenouuvedenouvtabuľ kevy¹ ¹ ie.SMSodoslané zozónyoa!dozón

2,3 a 4 sú  ú č tované  cenou Vo vý¹ ke 0,2978 € s DPH/SMS'

ł 'ţ *ł 'ţMMs odoslané  zo zóny 0 a 1 sú  spoplatnené  cenou uvedenou vtabuľ ke vy¹ ¹ ie' Ceny slu¾ by Euro roaming platia v celej EÚ bez
ohľ adu na sieţ  ktorá sa vyu¾ í va, Uvedené  sú  ceny za minú tu hovoru.

odchádzajú ce hovory zo zóny 0 a 1 do zóny 0, 1 a SR sú  spoplatňované  tarifikáciou platnou pre odchádzajú ce hovory uskutoč nené  v
rámci SR zo siete Telekom na ¹ tandardné  ú č astní cke č í sla iných sietí  SR v zmysle zvolené ho programu ú č astní ka. ostatné  prichádzajú ce
a odchádzajú ce hovory sú  spoplatňované  minú tovou tarifikáciou (60 + 60). Volania na národné  ¹ peciálne č í sla (napr. audiotexové
slu®by, hlasovanie) sú  v zónach 3 a 4 spoplatnené  cenou 3,9434€/min., v zónach 0,ta21,9916 €/min. Volania na národné  ¹ peciálne
č í sla sú  v¾ dy spoplatňované  minÚtovou tarifikáciou (60 + 60).

Zóna0: KrajinyEÚokremSRvrátanezámorskýchú zemí ,Veľ káBritániapoč asuplatňovaniaroamingornl'chpravidiel EÚaVatikán

Poznámka: Krajiny EÚ okrem SR vrátane zámorských ú zemí  ku dňu vyhotovenia Cenní ka s dostupnosť ou slu¾ by: Azorské  ostrovy, Belgicko, Bulharsko,
č eská republika, Dánsko, Dé sirade, Estóńsko, Fí nsko, Francú zska Guyana, Francú zsko, Gibraltár, Gré cko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Í rsko,

Ju¾ ný Cyprus, Kanárske ostrow, Litva, Loty¹ sko, Luxembursko, Mad'arsko, Madeira, Malta, Maria-Galante, Martinik, Mayotte, Nemecko, Poľ sko,

Portugalsko, Rakú sko, Ré union, Rumunsko, saintes, slovinsko, svä tý Bartolomej, svä tý Martin, ¹ panielsko, ¹ vé dsko, Taliansko

zóna 1: Krajiny EEA EFTA, Andorra, Monako

Zóna 2: Albánsko, Alja¹ ka, Americké  Panenské  ostrovy, Argentí na, Austrália, Azerbajd¾ an, Barbados, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brazí lia, Č ierna
Hora, č ile, č í na, Dominika, Egypt, Ekvádor, Filipí ny, Galapágy, Grenada, Guatemala, Guernsey, Haiti, Havajské  ostrovy, Honduras, Hongkong, lndia,
lndoné zia, lzrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Ju¾ ná Afrika, Kanada, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizská republika, Kolumbia, Kórea, Kosovo, Kuvajţ
Severné  Macedónsko, Malajzia, Mexiko, ostrov Man, Panama, Peru, Portoriko, Ruská federácia, Samoa, San Marí no, Saudská Arábia, Singapur, Spojené
arabské  emiráty, Spojené  ¹ táty americké , Srbsko, Srí  Lanka, svä tý Kri¹ tof a Nevis, svä tý Vincent a Grenadí ny, ¹ vajč iarsko, Tad¾ ikistan, Taiwan, Thajsko,
Tibet, Turecko, Ukrajina, Veľ konoč ný ostrov

Zóna 3: Afganistan, Al¾ í rsko, Americká samoa, Angola, Anguilla, Antarktí da, Antigua a Barbuda, Armé nsko, Aruba, Ascension, Bahamy, Bahrajn,
Bangladé ¹ , Belize, Benin, Bermudy, Bhután, Bolí via, Botswana, Britské  Panenské  ostrovy, Brunej, Burkina Faso, Burundi, cookove ostrovy, Č ad, Dieeo
Garcí a, Dominikánska republika, D¾ ibutsko, Eritrea, Etiópia, Etiópska federatí vna demokratická republika, Faerské  ostrovy, Fid¾ i, Falklandy, Francú zska
Polyné zia, Gambia, Georgia, Ghana, Grónsko, Gruzí nsko, Guam, Guantanámo, Guinea, Guinea_Bissau, Guyana, Holandské  Antily, lraţ  |rán, Jemen,
Jordánsko, Ju¾ nýSudán, Kajmanie ostrovy, Kambod¾ a, Kamerun, Kapverdy, Kiribati, Komory, Kongo, Kostarika, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Libé ria,
Lí bya, Macao, Madagaskar, Malawi, Maldivy, Mali, Mariány, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurí cius, Mauritánia, Mikroné zia, Mjanmarsko (Barma),

Moldavsko, Mongolsko, Montserrat, Mozambik, Namí bia, Nauru, Nepál, Niger, Nigé ria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Nová Kaledónia, omán, Pakistan,
Palau, Palestí nske ú zemia, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Pobre¾ ie Slonoviny, Rovní ková Guinea, RWanda, Salvádor, senegal, Severné  Seychely, Sierra
Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, svazijsko, svä tá Helena, Svä tá Lucia, svä tý Peter a Michal, Svä tý Tomá¹  a Princov ostrov,
Sýria, ¹ alamú nove ostrovy, Tanzánia, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmé nsko, Turks a caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguaj,
Uzbekistan, Vanuatu, Wallis & Futuna, Venezuela, Vietnam, Východný Timor, Zambla, Nový Zé land, zimbabwe
Zóna 4: ostatné  krajiny, roaming na lodiach, roaming v lietadlách a satelitní  operátori

I Dátový roaming - Web roaming

ý

7óna
Cena za MB \/

€ bez DPH €sDPH

Zóna0aL 0,0600 0,0720

Zóna2 0,4083 0,4900

Zóna3 8,3333 10,0000

Zóna 4 8,3333 r.0,0000

Tarifikač ný interval pre zónu 1 je 1 kB, pĺ e zóny 2 a 3 je tarifikač ný interval100 kB'

Úč tuje sa ka¾ dý zač atý tarifikač ný interval. Úč astní kovi stač í  vyu¾ í vať  hlasový program, alebo slu¾ bu lnternet V mobile, č i Mobilný internet so zdieľ aní m
dát' V prí pade aktí vnej slu¾ by Prí stup na internet je spoplatnenie 0,06€ bez DPH/IMB pre SR a EÚ zóna 0 a 1. Dátové  slu¾ by sú  spoplatnene podľ a
objemu (odoslaných a prijatých) dát.

Dátové  prenosy na technológii GPRs' EDGE, UMTS, HSDPA v sieť ach roamingových partnerov.

Zóna0: KrajinyEÚokremSRvrátanezámorskýchú zemí ,Veľ káBritániapoč asuplatňovaniaroamingovýchpravidiel EÚaVatikán

Poznámka: Krajiny EÚ okrem SR vrátane zámorských ú zemí  ku dňu vyhotovenia Cenní ka s dostupnosť ou slu¾ by: Azorské  ostrovy, Belgicko, Bulharsko,
Č eská republika, Dánsko, Dé sirade, Estónsko, Fí nsko, Francú zska Guyana, Francú zsko, Gibraltár, Gré cko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Í rsko,
Ju¾ ný Cyprus, Kanárske ostrovy, Litva, Loty¹ sko, Luxembursko, Mad'arsko, Madeira, Malta, Mariâ-Galante, Martinik, Mayotte, Nemecko, Poľ sko,
Portugalsko, Rakú sko, Ré union, Rumunsko, Saintes, Slovinsko, sVä tý Bartolomej, Svä tý Martin, © panielsko, ¹ vé dsko, Taliansko
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zóna 1: Krajiny EEA EFTA, Andorra, Monako

Zóna 2: Albánsko, Alja¹ ka, Americké  Panenské  ostrovy, Argentí na, Austrália, Azerbajd¾ an, Barbados, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brazí lia, Č ierna
Hora, Č ile, Č í na, Dominika, Egypt, Ekvádor, Filipí ny, Galapágy, Grenada, Guatemala, Guernsey, Haiti, Havajské  ostľ ovy, Honduras, Hongkong, lndia,
lndoné zia, lzrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Ju®ná Afrika, Kanada, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizská republika, Kolumbia, Kórea, Kosovo, Kuvajt,
Severné  Macedónsko, Malajzia, Mexiko, ostrov Man, Panama, Peru, Portoriko, Ruská federácia, samoa, san Marí no, Saudská Arábia, singapur, Spojené
arabské  emiráty, Spojené  ¹ táty americké , Srbsko, Srí  Lanka, Svä tý Kri¹ tof a Nevis, Svä tý Vincent a Grenadí ny, © vajč iarsko, Tad¾ ikistan, Taiwan, Thajsko,
Tibet, Turecko, Ukrajina, Veľ konoč ný ostrov

Zóna 3: Afganistan, Al¾ í rsko, Americká samoa, Angola, Anguilla, Antarktí da, Antigua a Barbuda, Armé nsko, Aruba, Ascension, Bahamy, Bahrajn,
Bangladé ¹ , Belize, Benin, Bermudy, Bhután, Bolí via, Botswana, Britské  Panenské  ostrovy, Brunej, Burkina Faso, Buľ undi, Cookove ostrovy, Č ad, Diego
Garcí a, Dominikánska republika, D¾ ibutsko, Eritrea, Etiópia, Etiópska federatí vna demokratická republika, Faerské  ostrovy, Fid¾ i, Falklandy, Francú zska
Polyné zia, Gambia, Georgia, Ghana, Grónsko, Gruzí nsko, Guam, Guantanámo, Guinea, Guinea_Bissau, Guvana, Holandské  Antily, lrak, lrán, Jemen,
Jordánsko, Ju¾ ný Sudán, Kajmanie ostrovy, Kambod¾ a, Kamerun, Kapverdy, Kiribati, Komory, Kongo, Kostarika, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Libé ria,
Lí bya, Macao, Madagaskar, Malawi, Maldivy, Mali, Mariány, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurí cius, Mauritánia, Mikroné zia, Mjanmarsko (Barma),

Moldavsko, Mongolsko, Montserrat, MozambiĘ Namí bia, Nauru, Nepál, Niger, Nigé ria, Nikaragua, Niue, Norfo|ţ  NoVá Kaledónia, omán, Pakistan,
Palau, Palestĺ nske ú zemia, Papua-Nová Guinea, Paraguaj, Pobre¾ ie Slonoviny, Rovní ková Guinea, Rwanda, Salvádor, senegal, Severné  Seychely, sierra
Leone, Somálsko, Stredoafrická republika, Sudán, Surinam, Svazijsko, svä tá Helena, svä tá Lucia, svä tý Peter a Michal, Svä tý Tomá¹  a Princov ostrov,
Sýria, ¹ alamú nove ostrovy, Tanzánia, Togo, Toketau, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmé nsko, Turks a caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguaj,
Uzbekistan, Vanuatu, Wallis & Futuna, Venezuela, Vietnam, Východný Timor, zambia, Nový Zé land, zimbabwe
zóna 4: ostatné  krajiny, roaming na lodiach, roaming v lietadlách a satelitní  operátori

1.3. Pod pojmom ,,Cenní k Slu¾ ieb Podniku" sa rozumie Cenní k pre poskytovanie slu¾ ieb Podniku, č asť  Cenní k pre
poskytovanie slu¾ ĺ eb prostrední ctvom mobilnej sieţ e aktuálny V č ase poskytnutia Slu¾ ieb'

Pod pojmom ,,aktuálne cenní kové  ceny" sa rozumejú  ceny Podniku uvedené  v Cenní ku Slu¾ ieb Podniku alebo V Cenní ku
mobilných telefónov a ich prí slu¹ enstva Podniku aktuálnych a ú č inných v č ase poskytnutia zľ avy'

Zl'avy sú  poskytované  V¾ dy V tom kalendárnom mesiaci, V ktorom nastalo splnenie podmienky pre ich poskytnutĺ e.

Zliavy a zvýhodnené  ceny sa nevzť ahujú  na audiotextové  (slu¾ by s pridanou hodnotou), contentové  Volania a slu¾ by, resp.
Volania a slu¾ by Vykonané  na osobitné  č í sla spoplatňované  osobitným spôsobom (charitatí vne volania a pod.).

B. Nad¹ tandardné  výhody a Akcie

Úč astní k je oprávnený vyu¾ í vať  v plnej miere akcie Podniku na podporu predaja mobilných slu¾ ieb a tovarov, av¹ ak
výhody poskytované  danou akciou sa nebudú  môcť  kumulovať  s výhodami poskytovanými Úč astní kovi na základe
Rámcovej zmluvy.

V prí pade aké hokoľ vek rozdielu medzi akciovými podmienkami a podmienkami dohodnutými Rámcovou Zmluvou, za
predpokladu, ¾ e nebude mo¾ né  kumulovať  výhody vyplývajú ce z konkré tnej akcie Podniku, je Úč astní k oprávnený vyu¾ iť

- zvoliť  si Vyu¾ itie Výhodnej¹ í ch podmienok podl'a Vlastné ho uvá¾ enia' Úč astní k zároveň berie na Vedomie a sú hlasí  s tým,
®e poč as celej doby trvania prí slu¹ né ho dodatku k zmluve o poskytovaní  verejných slu¾ ieb alebo iné ho dokumentu, na

zákĺ ade ktoré ho bola daná akcia Úč astní kovi poskytnutá alebo aktivovaná, má Podnik právo predkladať  Úč astní kovi
vyú č tovanie slu¾ ieb aktivovaných na predmetnej SlM karte vo forme samostatnej faktú ry.

Poskytnutie dodatoč ných zliav

Podnik poskytne Úč astní kovi osobitnú  zľ avu:

a) v ú hrnnej vý¹ ke 1 44o,0o € vrátane DPH (slovom jeden tisí c ¹ tyristo ¹ tyridsať  EUR - dalej len ,,osobitná z'ĺ ava na KZ"),

ktorrj si mô¾ e Úč astní k uplatniť  iba na nákup koncových zarĺ adení  od Podniku s uplatnení m ¹ tandardných
(neakciových) cien uvedených v prí slu¹ nom cenní ku koncových zariadení  Podniku (Biznis cenní k MT k programom
Magenta Mobile a MT Professional Plus Classic), ak nie je V tejto prí lohe dohodnuté  inak' Cena prí slu¹ né ho
koncové ho zariadenia s DPH, platná v č ase kú py prí slu¹ né ho koncové ho zariadenia Úč astní kom, bude tvoriť
č iastkovú  osobitnú  zľ avu na KZ poskytnutú  Podnikom Úč astní kovĺ ; sú č et č iastkových osobitných zliav na Kz, na ktoré
má Úč astní k nárok podľ a tohto pí sm' a), mô¾ e dosiahnuť  maximálne sumu ú hrnnej osobitnej zĺ avy na KZ;
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Nárok na poskytnutie osobitnej zl'avy podľ a tohto ustanovenia si mô¾ e Úč astní k uplatniť  v č ase odo dňa ú č innosti tejto

prí lohy poč as trvania Rámcovej zmluvy' V prí pade zániku Rámcovej zmluvy zaniká nárok Úč astní ka na uplatnenie si

zostávajú cej (nevyč erpanej) sumy prí slu¹ nej osobitnej zl'avy. Úč astní k zároveň berie na vedomie a sú hlasí , ¾ e v prí pade

predč asné ho ukonč enia Rámcovej zmluvy zo strany Úč astní ka je povinný zaplatiť  Podniku od¹ kodné  zahŕ ňajú ce aj

celkovú  sumu č iastkových osobitných zliav č erpaných Úč astní kom podl'a tohto ustanovenia odo dňa ú č innosti tejto
prí lohy do dňa predč asné ho ukonč enia Rámcovej zmluvy.

\./'

\/
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