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RAMCOVA ZMLUVA 0 SPOLUPRACI - Magenta Mobile 	
1  MI C.Ir 

uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zakona d. 513/1991 Zb. Obchodnj,  zekonnik v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zakona 6. 452/2021 
Z.z. o elektronickjich komunikaciach v zneni neskortich predpisov (d'alej len .Zmluva") medzi: 

PODNIKOM 

Obchodne meno' Slovak Telekom, a.s., Bajkalski 28, Bratislava, 817 62 
sidlo, adresa 

Silvia Horvithova., Manaier predaja SME zakaznikom 
Zastupen9 

povereny/a na zaklade Podpisoveho poriadku spolodnosti Slovak Telekom, 

Zapisanjr v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom side Bratislava I, oddiel Sa, vlo2ka aislo 2081/13 

Identifikadne Odaje Id° 	35 763 469 Did 	2020273893 	 Id pre DPH SK2020273893 

Tatra Banka, as., Oislo uotu v tvare IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT: TATRSKBX 

VuB, as., Oislo COW v tvare IBAN: SK20 0200 0000 0023 1409 3958, SWIFT: SUBASKBX 
Bankove spojenie 	  

1 	

SLSP, as., Oislo ilotu v tvare IBAN: SK57 0900 0000 0006 3373 8777, SWIFT: GIBASKBX 

OSOB, as, 61slo Uotu v tvare IBAN: SK58 7500 0000 0000 2550 5443, SWIFT: CEKOSKBX 

I 

	

	(dalej len „Podnik") 
a 

06ASTNIKOM  

t
Obchodne 

FA 	
meno, sidlo, adresa EKO - podnik verejnoprospeinjrch sluiieb, Halaiova 20, Bratislava, 83103 

FA  
,4 	

ZastUpenje JUDr. Daniel Hulin, poverenji vjikonom funkcie riaditera 

/I 	
Zapisan9 v Registri organizacii Statistickeho uradu SR 

FA 	
Identifikaone 

Cidaje 160 	00491870 	 Dlo 2020887022 	 le pre DPH SK2020887022 

F (dalej len „Odastnik") 

"11* (dalej spoloone oznatovani aj ako „zmluvne strany") 
Awe 

Olanok I. 

PREDMET ZMLUVY 

1 	Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvnYch stran o osobitnYch ramcovYch podmienkach poskytovanYch Podnikom Odastnikovi podas 
udinnosti tejto Zmluvy, a to najma: 
a) o osobitqch podmienkach a spolupraci v suvislosti s poskytovanim elektronickcech komunikaanych slu2ieb Podniku Odastnikovi 

prostrednictvom SIM kariet Podniku registrovanym na Odastnika s aktivovanym programom Slufeb Magenta Mobile VPN, Magenta 
Mobile Mini, Magenta Mobile Basic, Magenta Mobile Standard, Magenta Mobile Manager a Magenta Mobile VIP, (dalej len „Slu2by 
Magenta Mobile"), pup. so  salasom Podniku v inom programe Slu2ieb, (d'alej spoloane aj len „Slu2by") 

b) o osobitr*h podmienkach pri predaji koncovYch zariadeni (mobilnYch telefanov a inYch koncovYch zariadeni) a ich prislu§enstva 
urdenYch na pou2ivanie v mobilnej sieti Podniku (dalej len „loyal Odastnikovi. 

a) 	a zabezpedepi starostlivosti pri poskytovani Sluiieb Uaastnikovi zo strany Podniku a zabezpeaeni najvy'aSej kvality pri rieSeni 
po2iadaviek Udastnika s tjtm suvisiacich, 

d) 	Podnik a 06astnik uvadzaju, 2e predmetom Zmluvy je dohodnutie individualnych zmluvnYch podmienok. Odastnik sa za Odelom 
vyu2itia mo2nosti dohodnut si s Podnikom individualne zmluvne podmienky rozhodol, 2e v pripade, ak je mikropodnikom, malYm 
podnikom alebo neziskovou organizaciou alebo ak sa nimi stane, nechce, aby mu Podnik poskytol informacie pred uzatvorenim 
zmluvy podia § 84 ods. 3 zakona 6. 452/2021 Z.z a zhrnutie Zmluvy podra § 84 ods. 8 zakona 6. 452/2021 Z.z.. 

(dalej len n Ramcove podmienky"). 

lenrshk TAIalenrn 	 1 
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2.       Touto   Zmluvou   sÚ   vymedzené   Rámcové   podmíenky,   za   ktorých   Podnlk   poskytuje   Účastníkovi   Služby  a  tovar.   Podnlk   poskytuje

Účastníkovi  Služby  za  podmienok  dohodnutých  na základe  osobitne  uzatváraných  zmlúv o  poskytovaní verejných  služieb  a  ich  zmien

adodatkov,   resp.   na   základe   iných   zmlúv,   ktorých   predmetom  je   poskytovanie   Služieb   Podníku   Účastníkovi   (d.alej   len   „zmluvy

o poskytovanĺ verejných služieb") a v zmysle Všeobecných  poďmienok pre poskytovanie verejných služieb Podniku vydaných  Podnikom

(dálej  len  „Všeobecné  podmienky")  a  Podmienok  ochrany  súkromia  a spracúvania  osobných,  prevádzkových  a lokalizačných  údajov

(ďalej  len  „Podmienky").  Ak  nie  je  medzi  zmluvnými  stranami  dohodnuté  inak,  Rámcové  podmienky  budú  poskytované  a  vzťahované
vrovnakej   miere   na   všetky  Služby   poskytované   Podnikom   Účastni`kovi   počas   účinnosti   tejto   Zmluvy   na   základe   všetkých   zmlúv

o poskytovaní verejných §lužieb, ktoré boli medzl zmluvnými stranami uzatvorené počas účinnosti tejto Zmluvy ako aj pred jej účinnost.ou.

Podnik  aúčastník  sa  dohodli   na  určenĺ  dôvodov  podstatnei  zmeny  zmluvných   podmienok  tak,  Že  tieto  dôvody  sÚ  obsahom  časti

Všeobecných  podmienok pre  poskytovanje verejných služieb Podniku,  upravujúcej Zmenu Zmluvy.

článokll.

RAMCOVÉPODMIENKY

1.       Podnik sa zaväzuje, že od  prvého dňa zúčtovacieho obdobia,  ktorý nasleduje po nadobudnuti' Účinnosti tejto zmluvy   podra čl. Vll  bod s

tejto Zmluvy až do  konca  účĺnnosti tejto Zmluvy bude  poskytovat. Účastni'kovi  Služby  za zvýhodnené  ceny Služieb výslovne  dohodnuté

v aktuálnom znení Prĺlohy č.  1  tejto Zmluvy a ostatné Služby za ceny podla Cenníka pre  poskytovanie služieb  Podnikii, čast. Cenník pre

poskytovanie   služleb   prostrednĺctvom   mobilnej   siete   aktuálneho   včase   poskytnutia   Služĺeb   (ďalej    len   „aktuálny   Cennĺk")   a   so
zohľadnením  prĺslušnej  zravy  vo  výške  uvedenej  v aktuálnom  zneni  Prílohy  č.1   tejto  Zmluvy.  Cenu  Služieb  a tovarov  vyúčtuje  Podnik

Účastnĺkovi ĺaktúrou so zúčtovacĺm obdobĺm za jeden mesiac so splatnost.ou uvedenou na faktúre. Účastník sa zavazuje uhrádzat. faktúľy

vystavené  Podnikom  riadne  a včas.  Za  riadnu  úhradu  sa  považuje  Úhrada  obsahujúca  správne  uvedené  všetky  hlavné  identiĺikačné

znaky,  ktoré  sÚ  uvedené  na  faktúľe,  najmä  variabilný  symbol,  ĺakturovanú  čiastku  a  číslo  účtu.  Bez  uvedenia  správneho  variabi lnéhc)

symbolu   nie  je   možné   platbu   priradft.,   a  teda  záväzok   Účastnĺka  nemožno  považovat.  za  splnený.   V pri`pade,   ak   Podnik  vystavuje

Účastnĺkovi  viednom  zúčtovacom  obdobĺ  viac  faktúr,   Účastnĺk  sa  zaväzuie   uhrádzat'  každú  z nich   samostatne,  vždy  s  prĺslušnými

identifikačnými   znakmi   (najmä  variabilný   symbcyl,   fakturovaná   čiastka   a   č(slo   Účtu).   Za  včasnú   Úhradu   sa   považuje   Úhrada  celej

ĺakturovanej  sumy  pripísaná  na  účet  Podniku  najneskôľ v  deň  splatnosti  faktúry.  V prĺpade  omeškania  Účastnĺka  s úhradou  splatných

ĺaktúr, je Podnik oprávnený požadovat od Účastníka úhradu Úrokov z omeškania v zákonom stanovenei výške a to z dlžnej sumy za každý

deň omeškania Účastnĺka s  riadnou  úhradou splatnej ĺaktúry.

2        Účastník sa zavazuje splnomocnit. kontaktnú osobu,  ktorá bude oprávnená v mene a na účet účastníka rokovat' s podnlkom a vykonávať

všetky  potrebné  právne  úkony  vo  všetkých  záležitostiach  súvisiacich  s  touto  Zmluvou  alebo  s  jednotlwmi  zmluvami  o  poskytovaní

verejných služieb (a dodatkom  k  nim) alebo s inými zmluvami,  ktorých  predmetom je  poskytovanie  Služieb  Podníku  Účastníkovi,  nákup

alebo  lné  nakladanie  s tovarom,  ktoré zmluvné strany vzájomne  uzavrelí,  resp.  počas  platnosti tejto  Zmluvy uzavrú.  Účastník sa zároveň

zaväzuje určiť a splnomocnit'osobu, ktorá bude zodpovedná za ríešenie flnančných záležitosti' týkajúcich sa poskytovaných Služieb a zliav

v zmysle  tejto  Zmluvy  a oznámlt.  Podniku  mobilné  telefónne  či'slo,   na  ktoré  bude  Podnik  oprávnený  zasielat.  notiĺikačné  SMS  správy

súvisiace  s platbami  za Služby..  Kontaktná osoba  a osoba zodpovedná za finančné  záležitosti je  uvedená v čl.  Vl  bode  1   tejto  Zmluvy.

V prĺpade  zmeny  osôb  podľa  predchádzajúcej  vety,  je  Účastník  povinný  bezodkladne  o tejto  zmene  písomne  informovat' Podník.  Vzor

plnomocenstva tvori` prĺlohu č.  2 tejto Zmluvy.

3.       Účastník  sa  zaväzuje  aktivovat.  SIM  karty  a  objednávat' Služby  atovar  Podniku  vsúlade  s postupom  objeclnávania  tovarov  aslužíeb

Podniku   dojednaným   včl.   Vl   bode   1    tejto   Zmluvy   alebo   inými   spôsobmi   výslovne   sprístupnenými   Účastníkovi   Podnikom   (napr.

prostredníctvom  internetovej  stránky  Podniku,  alebo  prostredníctvom  určenej  telefónnej  linky s  overenĺm  prístupového  kódu,  ak takýto

prĺstupový   kód   bol   Účastníkovi   Podnikom   pridelený).   Účastnĺk   je   v prípade   pridelenia   pri'stupového   kódu   povinný   (i)   zabezpečit'
utajenie prístupového  kódu,  (ii)   neposkytovat.  ho  tretej  osobe;  (iil)  požiadat.  pÍsomne  o  zmenu  prĺstupového  kódu  pri  podozreni`,  že  sa

s ním oboznámila neoprávnená osoba. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené zneužitĺm prĺstupového kódu neoprávnenou osobou.

4.       Konkrétne  dodávky  Služieb  a  tovaru  budú  zmluvné  strany  ľealizovat`  na  základe  objednávok  Účastni'ka,  za  podmienok  dohodnutých

v tejto Zmluve.

článok ll B.

PODMIENKYPOSKYTOVANIASLUŽBYVPS

1.        „Služba VPS"  (Mobilná  vir[uálna  pľivátna  siet)  je  balĺk  služieb  umožňujúci  poskytovanie  homogénneho  technického,  technologickéhc>

prostredia   a   zvýhodnenej   cenovej   úrovne   volanĺ   v   rámci   vzájomnej   komunikácie   medzi   koncovými   uži'vatermi   SIM   kariet   VPS
registrovaných    na    Účastnika.    Služba    VPS    vytvára    uzavretú    skupinu    koncových    uži'vateľov    Služieb    Podniku    poskytctvaných

prostredni'ctvom  využĺtia  mobilnej  siete  Podniku  a  prostrednĺctvom  SIM  kariet VPS  registrovaných  na  Účastníka.   Medzi  hlavné  výhody
Virtuálnej  privátnej.  siete  patri'  zvýšenle  komunikačného  komfortu  využitím  súkromného  číslovacieho  plánu  skrátených  volieb,  efektĺvna
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integrácia   mobllných   a   pevných   komunikačných   systémov   Vašej   spoločnosti,   deĺinovanú   uŽívateľských   práv   pre   odchádzaiúce

a prichádzaiúce volania, odlíšenkt súkromných hovorov od pracovných.

Akékoĺ\/ek  práva  a  povinnosti  zmluvných  strán  vo vztáhu  k Službe  VPS  výslovne  neupravené  v tejto  Zmluve  (naimä  práva  a  po\/innosti

týkajúce sa  posk)^ovania,  využívanb  prerušenú a  ukončenja  poskyto\ĺania Služby  \/PS,  ako  ai  zákazov a obmedzení zneužívanĹa SIM

kariet VPS)  sa  v  ceh)m  rozsahu  riadka  Všeobecnými  podmíenkami.  Na  každej  SIM  kar[e  s aktivovaným  programom  Služieb  Magenta

Mobile \/PN,  Magenta  Mobik3  MhL  Magenta Mobile  Basic,  Magenta  Mobile  Standard,  Magenta  Mobik9  Manager alebo  Magenta  Mobile

VIP je automaticky aktivovaná Služba VPS, ldorá umožňuie bezplatné volama v rámci VPS Účastníka.

2.       Poplatlq/  spojené  s  využĺ\ĺaním  Služby  VPS  a  s  ňou  súvisiacm  Služieb  bude  Podnik  Účtovať  Účastníkovi  vo  faktúre  so  zúčtovacĺm

obdobím za jeden mesiac so splatnostóu uvedenou  m faktúre. Cena za posk)^ovanie Služby VPS ako ai ostatné platobné podmkmky  sa

riadú aktuálnou  Prílohou č.  1  „Obchodné  podmienlqĺw tefto Zmluvy a aktuálnym Cenníkom,  ktorý je dostupný na stránke  www.tek3kom.sk

(po zohľadnenĺ prípadných zliav uvedených v Prílohe č.  1 L

3.       Účastník sa zaväzuje, Že bude  platĺťvčas ceriu služieb posk)riovaných  prostredníctvom sIM  karjet \/PS v súlade s touto zmlwou (vrátane

jei  Prílohy  č.  1   Dobchodné  podmienky",  príslušnými  zmluvami  o  poskytovanĺ verejných  služieb  prostredníctvom  konkrétnych  SIM  kariet
VPS,   Všeobecnými   podmkmkaml   a   aktuálnym   Cenníkom  tak,   aby   nedošlo   z   týchto   dôvodov   k   prerušeniu   poskytovanb   služieb

poskytovaných  pÍostrednĺct\/om SIM  kariet VPS,  resp.  k ukončeniu  niektorej zo  zmlúv o  poskytovaní verejných  služieb  prcstredníctvom
konkrétnych SIM  kariet VPS zo strany Podniku.

4.       Účas"{ má právo požiadať pĺsomne o zmenu tejto zmluvy Qĺkajúcu sa zaradenia sIM karlet \/PS, ktorá môže spočívať naimä v:

a)       rozšĺrenĺ počtu sIM kariet vps o  iné sIM  kariy podniku  registrované na účastníka;

b)      znížení  počtu  SIM  kariet VPS,  a teda v ukončení poskytovantia (deaktivácii)  Služby VPS vo vztähu  ku  konkrétnej  SIM  karie/kartám

VPS'

c)      zmene skrátených volK!b služby vps alebo v zmene profilu/funkcionalfty alebo v zmene nastavení služby vps.

5.       0  zmenu  podľa  bodu  4  pĺsm.  a)  tohto  článku  Zmluvy je  Účastník  oprávnený  požiadať Podnik  Žiadosťou  zaslanou  Podniku.  V  Žiadosti

Účastnik uvedle nasledovné údaie ti/kajúce sa každej SIM kariy, ktorá má b)ď zaraďená medzi SIM karb/ VPS (dálej len „ Ďalšla SIM kam.}

(1) telefónne čĺslo aldhĺované na Ďalšej SIM  kaíte (dälei  len  „nové VPS mobjlné telefónne číslo"L  (ff) skrátenú voĺbu pre   nové VPS mobilné
telefónne  číslo  a  (iii)  požadovaný  píoĺil  pre  nové  VPS  mobilné telefónne  čĺslo.  Zmlu\/né  strany sa  dohodlL  Že  akceptácia takefto  žiadosti

Účastníka  Podnikom  sa  považuje  za  zmenu  predrnetu  tejto  Zmluw  ohládom  rozsahu  poskytovania  Služby  VPS  dohodnutého  medzi
zmlu\/nými  stranami  touto  Zmluvou.  Momentom  akceptácie takejto Žiadosti  Účastníka  Podnikom  sa  Ďalšb  SIM  kart)/  budú  posudzovať

ako SIM  kariy \/PS.  Akceptáciu takejto žiadosti vykoná Podnik e-mailom, faxom,  písomne alebo iným vhodným spÔsobom adresovaným

Účastníkovi

6.      0  zmenu   podĺa  bodu  4   písmen   b)  a  c)  tohto  článku  Zmluvy  je  Účas"(  oprávnený  požiadať  Podnik  prostredníctvom  formulára
Špecifikácľa  mobilnei  \/PS,  ldon/  Podnik  zašle  Účastníko\/i  na základe jeho žiaďosti  uskutočnengi  teheĺonicky  na tel.  čísle  0800  123  500

alebo   emailom   na   fima©olokom.sk    F`iadne   vyplnený   formuhár   následne   musí   b)ď  doručený   Podniku   na   emallovú   aclresu

flrma®lokom.sk.   Navrhovaná  zmena  tejto  Zmluvy  nadobudne  účhnosť  jej  akceptáciou  zo  strany  Podniku  formou  odsúhlasenú
Objedná\/ky, ak nie je dohodnuté inak.

7.       Účastník  sa  zavazuje,   že  SIM   karbĺ  VPS  nebude  využĺvať  na  poskytovanb,   resp.   na  sprostredkova"e   poskytovanĹa  elektronických

komunikačných  služieb  Podnlku  tretím  osobám.  Účastnĺk  sa  za\/äzuie  v  prípade  porušenh  tqito  povinnosti  nahradri  Podniku  škodu

vcelom  rozsahu,  ktorá  mu  vznikla  porušenm  tejto  povinnosti.  Ďalej  sa  Účastnĺk  za\ĺazuie,  že  SIM  karbĺ  VPS  bude  využívať výlučne

v mobilnom telefóne/ mobihých telefónoch,  ktorý/ktoré nebude/nebudú inštabvaný/nštalované v zariaden( píipojenom  na inú verejnú

elektronickú  komunikačnú  siet  ako je  mobilná  sieť Podniku  Účastnĺk  sa  zaväzuje,  že  SIM  kany VPS  nebudú  lnštalované  v zariadení

umožňujúcom  prepojenie  mobilnqj  siete  Podniku  s  inou  elektronickou  komunjkačnou  sietou  (napr.  GSM  brána)  za  účelom  prepoienki

týchto sietí alebo za účelom ukončovanĹa telekomunikačn?j prevádzlq/ smerovanei z inej elel«ronjckqj  komunikačnej siete v mobilnej sieti

Podniku, bez predchádzaiúcej písomnqj dohody s Podnikom,

8.       Zmluvné strany sa dohodlĹ  že v pripade  porušenú zmlwných  povinnostĺ zo strany Účastníka vypwajúcich  mu  zo zmlúv o poskytovaní

verejných  služjeb  vrátane  dodatkov  k nim  k niektorqj  zo  SIM  kariet  VPS,  resp.  z  tejto  Zmluvy  a  taktiež v  prípade  zneužívania  Služieb

prostrednĺctvom  SIM  kariet  \/PS,  je  PodnĹk  oprávnený  prerušiť poskytovank3  Služieb  (\/rátane  Služby  VPS)  prostredníctvom  SIM  kariet
VPS,  a to vo vzťähu  k všetkým týmto SIM  kartám.  Účastník  berie  na vedom a súhlasĺ,  že v prípacle  porušenja zmluvných  povinností zo

strany  Účastník  a  následného  prerušenĹa  poskytovama  služieb  prostľednĺc^/om  čo  1  len  niektorej  SIM  kam/  VPS  zo  strany  Podniku,  je

Účastník povinný nahľadri Podnlku v plnom rozsahu škodu,  ktorá rnu \mikľa porušením povmnosti  Účastnĺka.
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článoklll.

o§oBrrNÉZÁVÄZKVAzoDpovEDNosŤ

t         Účastni`k  sa  zaväzuie,  že  odo  dňa  účinnosti  tejto  Zmluvy  po  celú  dobu  jej  účinnostl  bude  využi'vat. Služby  Podniku  v  takom  rozsahu

a objeme,  že  čiastka  tržleb  Podniku  zodpovedajúca  celkovému  súhrnu  fakturácie  za  Služby  Podniku   poskytnuté  Účastnikovi  počas

kalendárneho   mesiaca,   do   ktorej   budú   započŕlané   sumy   fakturované   Podnikom   za   mesačné,   aktivačné   poplatky   a   prevádzku

uskutočnenú   prostredni'ctvom  SIM   kariet  s aktivovaným   programom  Služieb   Magenta   Mobile,   Biznĺs   Data  Share,   Mobilný   internet,

Mobilný  lntranet,   M2M  Universal,   Nahrávanie  hovorov  a všetky  doplnkové  balíky  vzt.ahujúce  sa  k týmto  službám    (ďalej  len  „Celková

mesačná fakturácla.),  bude  bez príslušnej  sumy  DPH  predstavovat' v každom  kalendárnom  mesiaci  počas  trvania tejto Zmluvy v úhrne

najmenej sumu    320,00 € (slovom tristo dvadsat. Em) (dálej len .Mlnlmálna c®llo\Á mesačnáfdldunÁcb.). Platby za Služby tretích strán

(napr.  SMS  IÍstky,  SMS  Hlasovanie,  SMS  sútaže, SMS  Parkovné,  Poistenle  koncových zariadeni` a  pod.)  na SIM  kariách  Účastníka s vyššie
uvedenými   programami   Služieb,   ako   aj suma  akýchkoNek   zmluvných   pokút   a/alebo doúčtovaných   cien   fakturovaných   Podnikom

Účastni`kovi sa do  Minimálnej celkovei  mesačnej fakturácie nezapočĺtavajú.

2        V prípade,   ak   Účastnĺk   poruší  vniektorom   kalendámom   mesiaci   počas  trvania  teito  Zmluvy  záväzok  splnenia   Minmálnei   celkovei

mesačnej  fakturácie  uvedený v čl.111  bod  1  tejto Zmluvy, vznikne  Podniku  právo Účasm<ovi  na doúčtovanie ceny vo výške rozdielu  medzi

čiastkou   Minimálnej  celkovej   mesačnej  fakturácie   uvedenou  v čl.111  bod   1   tejto  Zmluvy  askutočne  fakturovanou  čiastkou  Celkovej

mesačnej  fakturácie  bez  DPH  za  daný  kalendárny  mesiac.  a  to  za  každé  jednotlivé  porušenie  tejto  povĺnnosti,  okrem  prĺpadu,  ak  sa

zmluvné strany nedohodnú pÍsomne inak. K doúčtovanej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

3        Účastnĺk  ie  povinný  zaplatit. Podniku  zmluvnú  pokutu,  ktorej  výška je  320,00  €  (slovom  tristo  dvadsat. EUF`)  a to  v prípade,  ak  Účastnĺk

poruší túto Zmluvu niektoľým z nasledovných spÔsobov:

a)    Účastni'k  sa  dopustí  zneužívania  služieb  Podniku,  alebo  umožnĺ  zneuživanie  služieb  Podniku   ine]  osobe,   pričom  za  zneužívanie

služieb Podniku sa považuje najmä ale nie výlučne niektoré z nasledovných konanĺ Účastníka:

i      Účastník použije Služby alebo umožní inej osobe využĺvat' Služby poskytované Podnikom na podporu, vytvorenie možnosti,  alebo

zapojenie  sa  do  akejkoĺvek  nezákonnej  alebo  nevhodnej   aktMty,  t.  j.  aktMty  v  rozpore  s  dobými   mravmi  alebo  pravjdlami

slušnosti,  najmä  však  na  prenos  urážlivej,  obt.äžujúcej  alebo  zlomyseĺnej  kcymunikácie,  alebo  na  šĺrenie  poplašnej  správy  alebo

výhražných informácií, ako aj výhražného anonymného volanía,

ĺi.     Účastni'k  využije  alebo  umožni'  využit' Služby  na  ich  poskytovanle  alebo  sprostredkovanie  ich  poskytovania  treti`m  osobám  bez

predchádzajúceho pi'somného súhlasu Podniku,

iii.     Účastník  bude využívat. Služby alebo  umožnĺ využ(vať služby v zarladenĺ umc)žňujúcom  prepoienie  mobilnei  siete  Podniku  s  inou

siet.ou  elektronickej  komuníkácie  (napr.  v GSM  bráne)  za účelom prepojenia týchto sietĺ alebo za  Účelom  ukončovania  prevádzky

elektronjckej komunikácie smerovanej z inej (vrátane neverejnej) siete elektronĺckej komunikácie mobilnej sieti  Podniku.

4.       V pľípade,  ak  Účastník  uhradí Podniku  zmluvnú  pokutu  na základe jej  uplatnenla  Podnikom  podra bodu  3 tohto  článku  Zmluvy, vznikne

Účastnĺkovi  právo odstúpit'od tejto Zmluvy.

5.       Akákorvek zmluvná pokuta a/alebo doúčtovanie ceny,  ktoré si  Podnik voči  Účastníkovi uplatnĺ podľa tejtc)  Zmluvy, je/sú  splatná/splatné

na základe faktúry vystavenej Podnikom. Účastník sa zaväzuje zaplatit. doúčtovanie ceny a/alebo zmluvnú pokutu vyúčtovanú/vyúčtované

Podnikom  riadne  a  včas.  Zaplatenĺm  doúčtovanej  ceny  a/alebo  zmluvnej  pokuty  nie  je  dotknutý  nárok  Podniku   na  náhradu  škody

spÔsobenej porušenĺm povinnosti Účastnĺka,  a to v plnej výške.

6.       Účastnĺk sa zaväzuje, že v prĺpade zneužwania služieb poskytovaných mu zo stíany podniku víátane prípadov podozrenia zo zneužĺvania

Služieb,  vykoná  alebo  zabezpečí všetky  potrebné  úkony  smerujúce  k  upusteniu  od  stavu  a  od  činnosti  porušujúcich  právne  predpisy

a zmluvné dojednania medzi  ním a  Podnikom.  Účastník sa taktiež zaväzuje,  že  bezodkladne  odstráni všetky následky takýchto  činnosti

a zásahov do oprávnených záujmov Podniku. Tým nie je dotknutá zodpovednost' Účastníka za škodu spÔsobenú Podnlku.

7.       Účastnĺk  je  povinný  riadne  a  včas  plnlt'všetky  svoje  povinnosti  z  tejto  Zmluvy  ako  aj  zo  zmlúv  o  poskytovanĺ  verejných  služieb  a  ich

dodatkov uzavretých medzi Účastníkom a Podnikom, najmä:

a)      je  povinný riadne a včas uhrádzat. Podniku cenu  poskytc>vaných služieb;

b)      nesmie zneužívat. poskytované služby;

c)       nesmie  neoprávnene  zasahovať  do  verejného  telekomunikačného  zariadenia  a  ani   umožnit.  takýto  zásah  tretej   osobe,   hoci  aj

z nedbanlivosti;

d)      nesmie  pripájať na mobílnú  siet' Podniku  koncové zariadeníe,  ktorého technická spôsobilost' nebola povolená náležltým spôsobom

alebo používat.takéto zariadenia v ľozpore so schválenýmĺ podmienkami;

e)      nesmie používat.Služby spôsobom,  ktoú znemožňuje podniku kontrolu ich  používania,  pričom za znemožnenie kontroly používania

Služieb sa považuje najmä to, ak Účastnĺk využi'va Služby protiprávnym spôsobom;

f)        nesmie porušovat'podmienky tejto zmluvy alebo záväzné pokyny podniku;

g)       nesmie  využĺvat.  a  ani  umožnit. využĺvanie  Služieb,  na  ich  poskytovanie,  resp.  spÍostredkovanie` ich  poskytovania  tretím  osobám;
v pr(pade  porušenia tejto  povinnosti je  Účastnĺk  povinný  nahradit' Podniku   Škodu  v celom  rozsahu,  ktorá jej  vznikla  porušenim tejto

povinnosti.
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TRVANIE ZMLUW

1.       Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  l 2 (slovom dvanáso mesiacov, ktorá začĺna plynúť odo dňa nadobudnutiajej účinnosti.

2.       Účastnĺk  má  právo  ukončit'  túto  Zmluvu  pred  uplynutĺm  doby  jej  platností  dohodnutej  v  zmysle  bodu   1   tohto  článku  jednostranným

úkonom aj bez uvedenia dôvodu  a bez ohĺadu  na skutočnosť, či  uŽ niektorá zmluvná strana plnila akýkorvek svoj záväzok z tejto Zmluvy,

a to iba za splnenia podmienky, Že uhradĺ v prospech  Podniku doúčtovanie ceny, ktorého výška sa uíčĺ ako súčin sumy 320,00 € (slovom

tristo  dvadsat.  EUR)  a počtu  všetkých,  aj  začatých  kalendárnych  mesjacov,   ktoré  zostávajú  v deň doíučenlajednostranného  úkonu  o

predčasnom ukončení do uplynutia doby trvanja pÔvodne dohodnutej v tejto Zmluve.  K doúčtovanej cene bude prĺpočĺtaná DPH v zmysle

platných  právnych  predpjsov.   K  tejto  sume  bude  zároveň  pripočĺtaná  suma  osobitnej  zĺavy  na  kctncové  zariadenia  zaradenej  medzi
Nadštandardné  výhody  poskytnutá  Účastnĺkovi  podľa  Prílohy  č.   1   tejto  Zmluvy,   ktorej  výška  sa  určĺ  ako  rozdiel  medzi  poskytnutou

osobitnou  zĺavou  na  koncové  zariadenia  a výškou  alikvótnej  člastky,  na  ktorú  vznikol  účastnĺkovi  nárok.  Výška alikvótnei  čiastky sa  určí

ako Wška osobitnei  zľavy / počet mesiacov trvania zmluvy *  počet všetkých aj začatých kalendárnych  mesiacov,  počas ktorých Účastník

využíval  F`ámcové  podmienky dohodnuté v tejto Zmluve.  Zmluva zaniká  posledným  dňom  mesiaca, v ktorom  Účastnĺk  písomne  doručil

Podniku   svoj  jednostranný  prejav  vôle  o  predčasnom   ukončení  tejto  Zmluvy.   Podnik  si  vyhradzuje  právo   na  doúčtovanie  cer\y  za

nesplnenie  záväzku  splnenia  Minimálnej  mesačnej  celkovej fakturácie  za fakturačné  obďobie  predchádzajúce  dňu  zániku  tejto  zmluvy

a to aj po zániku tejto Zmluvy.  Doúčtovaná suma sa považuje za uhradenú dňom jej pripĺsania v dohodnutej výške na účet Podniku.

3.       Podnik má právo od tejto zmluvy odstúpit.v pri'pade,  ak účastník porušĺ túto zmluvu  niektoúm zo spôsobov uvedených v čl.  lll  bcyd 4 tejto

Zmluvy.

4.       Účastnĺk  je  oprávnený  od  tejto  Zmluvy  odstúpit.  v  prĺpade,   ak  Podnik  opakovane  neodôvodnene  počas  dlhšieho  obdobia  nebude

poskytovat' Účastni'kovi dohodnuté Služby za podmienok podĺa tejto Zmluvy a v dohodnutom rozsahu, kvalite a cene, napriek tomu,  že ho
Účastnĺk na takéto poriišeníe  povinnosti  písomne upozornil a máíne uplynula lehota Í\a nápravu  poskytnutá Podniku zo strany Účastníka,

ktorá nesmĺe  byť kratšia ako  10 dni'.

5.       Odstúpenie od tejto zmluvy nadobudne účinnost.dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane,

ak v  odstúpeni'  nebude  určená  iná  neskoršia  lehota.  Odstúpeni'm  od  Zmluvy sa teda táto  Zmluva  nerušĺ  od  samého  začiatku,  ale  táto

Zmluva  zaniká  ku  dňu   doručenja  odstúpenia     díuhej  zmluvnej  strane,   alebo   k   inému   neskoršjemu   dňu   uvedenému  v  odstúpení.

Odstúpením od tejto Zmlwy nie sÚ dotknuté práva odstupujúcej zmluvnej strany na náhľadu škody.

6.       Podnik môže vypovedat'túto zmluvu bez ohľadu na skutočnost., či je uzavíetá na dobu určitú alebcy neurčitú:

a)       ak  d.alej  nemôže  poskytovat. Službu  v  dohodnutom  rozsahu  alebo  v  potrebnej.  kvalite  z  dôvodov technickej  neuskutočniteľnosti

ďalši©ho poskytovania Služby,

b)      z dôvodu modernizácie siete alebo služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovanĺa služby.

Výpovedná lehota je jednomesačná a začne  plynút. prvým dňom  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po  mesjaci,  kecly Podník doručil

výpoved.Účastnĺkovi.

7.       Po  ukončeni platnosti tejto Zmluvy,  budú  Účastnĺkovi  poskytované Služby a dodávky zo  strany  Podniku zmenené  na  program služieb v

súlade  s  príslušnými  Zmluvami  o  poskytovanĺ  verejných  služieb  a  ich  dodatkami  alebo  na  program  služieb  bez  viazanosti  dohodnuý

medzi  zmluvnými  stranami    v  cenách  podra  aktuálneho  Cenni'ka  platného  pre  programy  Služieb  Podniku.   Poskytovanie  Fiámcových

podmienok a zliav  podĺa tejto  Zmluvy,  ako  aj  poskytovanie  Služby VPS  (ak  bola Služba VPS  poskytovaná  na základe  tejto  Zmluvy)  sa
ukončí ku dňu, v ktoíom zanikne platnost'tejto Zmluvy.

8.       Skončenĺm  platnosti tejto  Zmluvy  nezaniká  platnost. jednotlivých  zmlúv o  poskytovanĺ verejných  služieb  a ani  platnosť dodatkov k  týmto

zmluvám,  pokiaľv nieje dohodnuté  inak.

9.       V  pri'pade  ak dôjde  k zániku všetkých  zmlúv o  poskytovaní verejných  služleb,  na  ktoré  sa  uplatňovali  Fiámcové  podmienky podľa tejto

zmluvy   a to odstúpenĺm zo strany Podniku z dôvodu,  Že  Účastn(k nezaplatil cenu  za poskytnuté Služby ani do 45 dni' po dni splatnosti,

tak  dochádza  automaticky  k  zániku  tejto  zmluvy  a  to  ku  dňu  zániku  poslednej  zmluvy  o  poskytovaní  verejných  služíeb,  na  ktorú   sa

uplatňovali  Fiámcové  podmienky podra tejto zmluvy.
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1.       Zmluvné  strany sa dohodll,  že  Účastnĺk ie  oprávnený  počas Wania teito  Zmluvy  požiadat. Podnik,  aby  umožnil  aplikáciu  tejto Zmluvy  ai

pre  ďalší  subjekt,  ktorý  má  záujem  o pristúpenie    k podmienkam  tejto  Zmluvy  (ďalej  len  Zéujomca.).  Záujemcom  môže  bw  právny
subjekt.  ktorého Účastník ovláda prostrednĺctvom majoritnej majetkovej účastí (tzv. dcérska spoločnost. Účastni'ka) alebo právny subjekt,

ktoý ovláda prostrednĺctvom majoritnej majetkovej účasti Účastníka (d.alej aj len  „materská spoločnosť Účastníkaa) alebo právny subjekt,

ktorý  je  spoločne  s  Účastníkom  ovládaný  materskou  spoločnost.ou  Účastni'ka  (tzv.  sesterská  spoločnost.  Účastnĺka).  Ak  má  Účastnĺk

záujem,   aby   ktejto   Zmluve   na   strane   Účastnĺka   pristúpil   Záujemca,   je   povinný   predložit.  Podniku   žiadost.  o súhlas   spristúpením

vyhotovenú  vo  forme  Pristúpenia  k  Rámcovej  zmluve  o spolupráci  podľa vzoru  ktorý  Podnik  zašle  Účastnĺkovj  na  základe  jeho  žiadosti

uskutočnenej     telefonicky     na    tel,     čĺsle     0800     123500     alebo     e-mailom     na    firma"lokom.sk    (dálej     len     .Prlstúponlo.),

s uvedením špecifikácie   podmienok   pristúpenia   podra   tohto   článku   Zmlwy   a podpísaného   Účastnĺkcm   azáujemcom   azároveň

preukázat. Podniku splnenie podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu Zmluvy minimálne aktuálnym výpisom z obchodného registra
alebo autorizovaným  zoznamom  akcionárov (nie staršĺm  ako  3  mesiace) alebo  čestným vyhlásením  o majetkovom  prepojení,  prĺpadne

inýmí dokumentmi  podla pokynov Podniku.  Podnik nie je  povinný súhlasiť s  pristúpenĺm akéhokoNek Záujemcu  k tejto Zmluve  na strane

Účastni`ka a svoj  prĺpadný nesúhlas nie je  povinný odôvodnit. ;  Podnik  neumožnĺ aplikáciu  podmlenok tejto Zmluvy najmä,  no nie výlučne,

takému  Záujemcovi,  ktorý  má  vo  vzt.ahu  k  Podniku  neuhradené  záväzky,  alebo  ak  Podnik  v minulostj  ukončil  sc>  Záujemcom   zmluvu

o poskytovan( verejných služíeb alebo  inú  zmluvu,  ktorej  predmetom  bolo poskytovanie Služieb Podniku z dôvodu  porušenia povinností

vyplývajúcich z ýchto zmlúv zo strany Záujemcu.

2.       Vprĺpade,  ak  Podník  vyjaclrĺ  súhlas  s  pristúpením  Záujemcu  kpodmienkam  Zmluvy,  ato  podpisom  Pristúpenia  oprávnenými  osobami

Podniku,   nadobudne   Záujemca   postavenie   Účastníka  tejto   Zmluvy  v rovnakom   rozsahu   práv  a povlnností  ako   Účastník   (d.alej   len

.Pr"poný účssmík.) s prihliadnutĺm na ustanctvenia tohto článku zmluvy, s výnimkou tých práv a povinnostĺ, ktoré v zmysle tohto článku
Zmluvy má iba Účastnĺk v postavení tzv. hlavného Účastníka (ďalej len .Hlavný účashĺk`), ak nie je dohodnuté inak.

3.       Podnik je  opľávnený  kedykoľvek  počas  trvania tejtcy  Zmluvy vyzvat.  Hlavného  účastníka  na  preukázanie  trvania  majetkového  prepojenia

podla  bodu   1   tohto  článku  Zmluvy  voči  ktorémukoĺvek  Pristúpenému  účastnĺkovi.   Hlavný  účastnĺk  je  povhný  oznámit.  Podniku  bez
zbytočného odkladu  zánik trvania majetkového prepojenia podra bodu  1  tejto Zmluvy voči  ktorémukoľvek  Pristúpenému  účastníkovi,  inak

zodpovedá  Podniku  za škodu  Vm  spÔsobenú.  Hlavný  Účastník  beríe  na vedomie.  že  v pri'pade  zániku  majetkového  prepojenia  podĺa

bodu  1   tejto Zmluvy,  zanikne  nárok  Pristúpeného  úča§tni'ka na účast' v tejto  Zmluve a Podnik z tohto  dôvodu  ďalej  neumožní  aplikáciu

F}ámcových   podmienok   dohodnutých   v   tejto   Zmluve   voči   Pľistúpenému   subjektu   a zároveň    ukonč(   poskytovanje   Služby   VPS

Pristúpenému   účastníkovi  (ak  bola  Služba  VPS   Prístúpenému   účastníkovi   poskytovaná),   ato  všetko  ku   dňu   doručenia  oznámenia

Podniku o tejto skutočnosti danému Pristúpenému účastni'kovi.

4.       V prípade, ak na stľane účastnĺka bude zmluvnou stranou tejto zmluvy viac ako jeden právny subjekt, budú jednotlivé práva a povjnnostj

zmluvných strán súvisiace s touto skutočnosťou upravené nasledovne:

a)     Podnik  bude  oprávnený  vykonat.  akékoľvek  právo  vyplývajúce  z tejto  Zmluvy  voči  všetkým  Účastnĺkom  alebo  voči  ktorémukorvek

Účastn íkovi samostatne.

b)    Podnik bude oprávnený ukončít.túto zmluvu:

i.        súčasne voči všetkým právnym subjektom vystupujúcim na strane  účastníka,  ak čo len voči jednému z nich  nastane skutočnost',

s ktorou je spojené právo Podniku ukončit.túto Zmluvu,  alebo

ii.        samostatne  voči  tomu  Účastnĺkovi,  voči  ktorému  nastane  skutočnost.,  s ktoíou  je  spojené  právo  Podniku  ukončit. túto  Zmluvu

stým,  Že  voči  ostatným  Účastníkom  táto  Zmluva  ostáva  vplatnosti  aj   nadälej;   uvedené   platĺ  s výnimkou   prípadu.  ak  dôjde
'          k ukončeniu tejto zmluvy vo vztähu  k Hlavnému  účastnĺkovi,  kedy zmluva zaniká automaticky ako celok voči všetkým ostatným

Účastn íkom Zmluvy;

c)    Každý subiekt  na strane  Účastníka má právo  ukončit.túto Zmluvu,  ak  budú  splnené  podmienky  na jej  ukončenie dohodnuté v tejto

Zmluve,  a to  iba  vo  vzt.ahu  medzi  ním  a Podnikom  a nemá  právo  ukončit. túto  Zmluvu  vo  vzt.ahu  k ostatným  subjektom  na  strane

Účastníka (t.j. vtakomto prípade twá Zmluva nad.alej  medzi Podnikom a zostávaiúcími subiektmi na strane Účastníka);  uvedené plati'

s výnimkou  pri'padu,  ak ukonči' Zmluvu vo vzťahu  k Podniku  Hlavný účastník,  kedy Zmluva zanikne automatjcky ako  celok vo vztahu

ku všetkým ostatným Účastni'kom Zmluw

d)    Všetky subjekr/ na strane  Účastnĺka  budú,  pokiar ide o všetky  ich  záväzky a povinnosti voči  Podniku  zo  Zmluvy,  zavíazané spoločne

a nerozdielne,  ak  nie  je  dohodnuté  inak;  Účastnĺci  sú  naimä  zaviazani'  pm.  spoločne  a nerozdielne  záväzok  plnenia  Minimálnej

celkovej  mesačnej  ĺakturácĺe  dohodnutý  v čl.  111  bod  1   tejto  Zmluvy,  ako  aj  záväzok  zaplatit.  Podniku  zmluvnú  pokutu  a/alebo  na

doúčtovanie  ceny  za  jeho  prĺpadné   poľušenie  dohodnutý  včl.111   bod   2  tejto  Zmluvy,   pričom  za  Celkovú   mesačnú  fakturáciu

dosiahnutú  v určftom  zúčtovacom  obdob(  sa  bude  považovať  celkový  súčet  Celkovej   mesačnej  fakturácie  dosiahnutej  všetkými

Účastn íkmi v prĺslušnom zúčtovacom období spoločne;

e)     Podnik má právo uplatnit. si nárok na zmluvnú pokutu  a/alebo na doúčtovanie ceny a/alebo na náhradu škody voči tomu subjektu na

strane  Účastnĺka,  ktorého  porušenĺm  zmluvných  povínnctsti' vznikol  Podniku  nárok  na  zmluvnú  pokutu  a/alebo  na doúčtovanie  ceny

a/alebo na náhradu škody, resp. v prípade porušenia spoločného záväzku Účastníkov od ktoréhokoľvek z Účastníkov
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5. 	Zaujemca ma zaujem pristupif k RamcovYm podmienkam a zaroven k podmienkam poskytovania Sldby VPS, s vylvorenim spolo6nej 
VPS s Hlavnim tidastnIkonn; v pripade stihlasu Podniku s takYmto Pristupenim bude Podnik poskytovaf Hlavnernu Udastnfkovi 
a Pristitpenemu Cleastrifkovi spolobil Sluibu VPS, Li. spolodna Sldba VPS bude vytvaraf spolodnu uzavretil skupinu koncovYch 
divaterov Staab Podniku poskytovanych prostrednfctvom vyditia mobilnej siete Podniku a prostrednfctvom SIM kariet Podniku 
registrovan9ch na Hlavnaho tidastnfka a zaradenych do VPS, ako aj SIM kariet registrovan9ch na Pristupeneho Mastnika, 
gpecifikovanYch v Objednavke Sldby VPS Pristtipeneho 66astnIka a aj SIM kariet registrovanYch na inch u2 pristtipen9ch udastnIkov, 
zaradenYch do VPS, ak tfto vytvorili spolodna VPS s HlavnYm utastrifkom (cfalej len „Spolodna VPS'); lkastrifci Spolodnej VPS buck.] zo 
zavazkov z tejto Zmluvy tykajucich sa Sluiby VPS zaviazanl spoloene a nerozdielne a v prfpade porugenia zmluvnYch povinnostl zo strany 
ktorehokokeek z udastnfkov Spoloonej VPS, su tfto tidastnici Spolo6nej VPS povinni spolodne a nerozdielne Podniku nahradif v pinom 
rozsahu gkodu, ktora mu vznikla porugenfm povinnosti ktorehokolvek z tkastnfkov. 

Olanok VI 
OBJEDNANIE TOVAROV A SLU2IEB PODNIKU A KONTAKTNE OSOBY OCASTNIKA A PODNIKU 

1 	V pripade zaujmu o ktipu mobilneho telefonu, prislugenstva k nemu alebo aktivaciu sldby tkastnfk vypin I typizovane tladivo Objednivka 
MT a prfslugenstva, ktoreho vzor thastnikovi na poiiadanie zagle kontaktna osoba Podniku a vypinene tladivo zagle na e-mailovt5 adresu 
kontaktneho centra podpory pre vYznamnych zakaznikov firma@talekom.sk  a v kópii na kontaktn6 osobu Podniku uveden0 niigie. Po 
spracovanf prijatej objednavky bude tovar (MastnIkovi odoslany na nfm ureene miesto dorudenia kurierom bezplatne. Objednan9 tovar 
bude Udastnfkovi dorudeny do 5 pracovnYch dnf (termfny platia v pripade, ak je pdadovanY tovar na sklade). Ak pdadovanY tovar nie je 
na sklade, kontaktne centrum podpory pre vyznamnYch zakaznIkov bude 06astrifka informovaf o najbli2.gom mo2nom termfne dordenia, 
prfpadne o nahradnom riegenf vzniknutej situacie. 

Kontaktna osoba Podniku 

Meno a priezvisko: fat bomfr Ku pka 

Mobil. tel.: 

e-mail: lubomir.kupka@telekom.sk  

Kontakina osoba CleastnIka 

Meno a priezvisko: Michaela Migkova 

Mobil. tel.: 

e-mail-  miskova@ekovps.sk  

Objednavanie koncoveho zariadenia je mo2n6 aj cez samoobsldny portal www.mojafirma.telekom.sk. tkastnIk si m62e cez samoobsIdnY 
portal objednaf koncove zariadenie za neakciovti kCipnu cenu, alebo za neakciovit ktipnu cenu, ktorit si uplatnf v ramci Osobitnej zfavy na 
koncove zariadenia v zmysle Prflohy 6.1 Obchodne podmienky. 

Olanok VII 
ZAVEREONE USTANOVEN IA 

1. 	Zmluvne strany sa zavazujil povaiovaf informacie obsiahnute v tejto Zmluve a v jej prflohach, ako aj informacie, ktor6 si vzajomne poskytli 
v stivislosti s touto Zmluvou a predmetnYmi prflohami, za doverne informdcie tvoriace predmet obchodneho tajomstva. Uvedene clovern6 
informacie sa zavazuja chranif ako vlastna, vydivaf ich len v stivislosti s pinenfm predmetu tejto Zmluvy, neznedif ich a nesprIstupnif 
tretfm osobam. TYm nie sit dotknute opravnenia kaidej zmluvnej strany spristupnif informacie uvedene v tejto Zmluve opravnenym 
organom verejnej spravy alebo osobam zaviazanYch zavazkom mleanlivosti (napr. auditorom a danovYm poradcom a pod.) alebo 
zabezpedif zverejnenie Zmluvy, ak tak ustanovuje osobitnY zakon. Podnik je opravnenY spristupnif informacie (i) uvedene v tejto Zmluve 
alebo zfskane pri jej pinenf pravnemu subjektu, ktorY prostrednfctvom majoritnej majetkovej itdasti ovlada Podnik (tj. materska 
spolodnosf Podniku); (ii) cenu, lehotu dodania, identifikaciu tkastnika a druh poskytnutYch Sldieb v ram' zoznamu poskytnutych 

ktory Podnik predklada do verejnYch obstaravani v zmysle prislugnYch pravnych predpisov upravujircich verejn6 obstaravanie. 
06astnik sa zavazuje v pripade iiadosti Podniku potvrdif mu pisomnti referenciu o poskytnutych sldbach s naleitostami podfa 
predchadzajticej vety. V pripade porugenia zavazku ml6anlivosti niektorou zmluvnou stranou, ma druha zmluvna strana pravo od tejto 
Zmluvy jednostranne odstimit Zmluvne strany sa zaroveti dohodli, 2e predmetom obchodneho tajomstva v zmysle tohto bodu Zmluvy nie 
sU telefanne 61sla Udastrifka registrovane na Odastnika ku dñu podpisu tejto Zmluvy ako aj kedykolvek po jej podpise. Odastnfk berie na 
vedomie, 2e Podnik je v prfpade spinenia podmienok v zmysle zakona 6. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach v znenf 
neskorgfch predpisov opravnen9 zverejnif taketo telefonne dish Ckastnfka v telefOnnom zozname aastnikov a informalnYch sldbach 
oi.16astnrckych 6fslach v zmysle prfslugnych pravnych predpisov. lkastnik tYmto oznamuje Podniku, 2e nepoiaduje sluibu zasielania 

Slovak Telekom 	 7 
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správ   ozákladných   personalizovaných   cenových   informácjách   o roamingových   poplatkoch   (vrátane   DPH),   ktoré   sa   uplatnia,   keď

Účastnĺk  vytvorĺ  a priime  volanie  a zašle  SMS  správy v  akejkorvek  kraiine v zahraničí,  v ktorei  Podnik  poskytuje  Účastni'kovi  roamingové

s'užby.

Podpisom tejto  F`ámcovej zmluvy Spoločnost. potvrdzuje,  Že  bola oboznámená s  povahou výhod  roamingovej tarify v súlade s článkami

6a, 6b a 6c a 6e/článok 1  Nariadeniat.

Zároveň   podpisom  tejto  Zmluvy  Spoločnost.  potvrdzuje  svoju  vôľu  využívat'  rctamingovú     tarifu   za   podmienok  dohodnutých  v  tejto

Fiámcovej  zmluve  a  dáva  týmto  výslovný  súhlas  so  spÔsobom  a  podmienkami  spoplatnenia  regulovaných  roamingových  služíeb  (t.j.

služieb v súlade s článkami 2.2. (h), (k) a (m) Nariadenia tak, ako je dcthodnuté v tejto Rámcovej zmluve a to počas celej doby trvani a tejto

F!ámcovej zmluvy.

Účastník   berie   na  vedomie,   že  vsúlade   s Narradením   Európskeho   parlamentu   a Fiady  (EÚ)   č.   531/2012  o roamingu  vo  verejných

mobílných  komunikačných  síet'ach  v rámci  Únĺe  má  Účastník  možnost'  zvolit'  si  alternati'vneho  poskytovateľa  roamingu   iného  ako  je

Podnik   bez  poDlatkov  alebo   sankcie.   Účastník   podpisom  tejto  Zmluvy   potvrdzuje,   že   bol  o možnosti   podra   predchádzajúcej   vev

informovaný.  Účastnĺk  ďalei  berie  na vedomie,  že  ak si  zvolĺ alternatívneho  poskytovatera  roamingu,  poskytovanie  služieb  roam ingu  sa

riadi  podmienkamj  dohoclnutými  medzi  Účastni'kom  a  ním  zvoleným  aľlernatívnym  poskytovaterom  roamingu   a že   Podnik  v rozsahu

poskytovanom altern atívnym poskytovate rom roamingu nezoclpovedá za poskytovan ie služby roami ng u.

2.       Táto  Zmluva a vzt'ahy vzniknuté  na základe  tejto Zmluvy sa  riadia  ustanoveniami  zákona č.  513/199t  Zb.  Obchodný zákonni'k v znení

neskoršĺch  predpisov a ostatnými všeobecne záväznými  právnymi  predpismi  právneho  poriadku  Slovenskej  republiky,  okrem Úch  práv

a povinností zmluvných  strán,  ktoré sÚ výslovne  upravené v zákone č.  452/2021  Z.z.  o elektronických  komunikáciách v  zriení neskorši'ch

predpisov.

3.       Prĺpadné  spory,  vyplývajúce  z  realizácie  obsahu  tejto  Zmluvy,  ktoré  sa  zmluvným  stranám  napriek  obojstrannej  snahe  nepodari' vyriešit.

vzájomnou dohodou, je oprávnený riešit. pri'slušný súd Slovenskej republiky.

4.       Každá zmluvná strana je oprávnená kedykorvek  navrhovat. druhej  zmluvnej  strane zmenu tejto zmluvy a podmienok v nej  dohodnutých.

Akékoľvek  zmeny  a  doplnenia  tejto  Zmluvy je  možné  uskutočnit. Ien  po  dohode  zmluvných  strán,  očíslovanými  dodatkami  k  zmluve,

podpĺsanými zodpovednými zástupcami zmluvných strán, ak nie je v tejto Zmluve výslovne dohodnuté inak, s výnimkou:

a)         obchodných  podmienok,  ktoré  sú  obsahom  prílohy  č.1,  ktoré je  podnik  oprávnený jednostranne  menit. (tzn.  vrátane  zlíav  a tarĺf

v njch  uvedených)  v  prĺpade  vydania  právneho  predpisu  alebo  rozhodnutia  pn'slušného  orgánu  verejnej  moci  (vrátane  orgánov

Európskych spoločenstiev),  ktoré zakladá  povinnost. alebo  právo  Podniku zmeniť,  zrušit. alebo  iným spôsobom upravlt.Služby alebo

ich ceny, a to doručeni'm pĺsomného oznámenia Účastníkovi;

b)        obchodných   podmienok,   ktoré  sú   obsahom   Pri'lohy  č.1,   ktoré  je   Podnik  oprávnený  jednostraĺ`ne   menit.  v pri`pade  ak  zmena

obchodných  podmienok je v prospech  Účastn(ka (napr.  navýšenie  vorných  minúta/alebo dát a/alebo SMS  a/alebo  MMS v balíku

bez negatívneho dopadu na cenu bali'ka), a to doručeni'm písomného oznámenia Účastníkovi;

c)         obchodných  podmienok dohodnutých vzmysle článkuvll.

5.       Podra tejto  Zmluvy  pcistupujú  zmluvné  strany aj  po  ukončení jej  platnosti,  pokiaľ ide  o vyrovnanie  a vysporiadanie  si  svojich  vzájomných

vzťahov a nárokov, ktoré na základe tejto Zm|uvy vznikli

6.        Neoddelí[eľnou súčast.ou tejto zmluvy sú  prílohy k nej,  ktoré konkretizujú a bližšie špeciĺikujú  podmienky predmetu tejto zmluvy, a to:

Pri'lohač.1         0bchodné podmienky-cenyslužieb Magenta Mobile

Pri'lohač. 2         Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu -vzor;

7.       V  prĺpade  akéhokorvek  rozdĺelu   medzi  textom  tejto  Zmluvy  a  textom  jej   prĺloh   majú  prednost.  ustanovenia  tejto  Zmluvy.  V  prĺpade

akéhokorvek ľozdielu  medzi textom tejto Zmluw a textom Všeobecných  podmienok,  majú  prednost. ustanovenia tejto Zmluvy. V pri'pade

akéhokoľvek  rozďelu  medzi  znenĺm tejto  Zmluvy a jednotlivých  zmlúv o poskytovaní verejných  služieb  majú  prednost. ustanovenia tejto

Zmluvy.

8.       Zmluva nadobúda platnost. dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnost.  dňom nasledujúcim po dni

zverejnenia  tejto  Zmluvy  Účastnĺkom  v zmysle  §  5a  ods.11   zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  a  o  zmene

a doplnení  niektorých  zákonov (zákon  o slobode  informácií) v znení  neskorši'ch  predpisov  Podniku,  ktorý týmto zároveň  požaduje  takéto

p!'somné  potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy.  Zmluvné  strany sa dohodli,  že zvýhodnené  ceny Služieb výslovne dohodnuté v Prĺlohe  č.1
tei.to Zmluvy ako aj zravy vo výške výslovne uvedenej v Prĺlohe č.  1  sa uplatnja dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmlwy.

9.       Zmluvné strany prehlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je vážna, slobcydná a určitá, Že  prejavy vôle obidvoch zmluvných strán sú

dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom tejto Zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.

10.    Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktoých po podpi'sani' každá zo zmluvných strán obdrži' po dve vyhotovenia.

'   Nariad©`nie Európskeho parlamentu a Flady (EÚ) č.  2120/2015 z 25.11.20 t 5,  kton)m sa me"'   Nanadenie  Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) č.  531/2012  z  13.  6  2012,  o

roamhguvoverejnýchmobHnýchkomunikačnýchsieťachvrámciÚnie,avzmysleVykonávaciehonariadeniaKomisie(EÚ)2286/2016(cĺalejlen.Nariadenie")
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11 Zmluvne strany sa dohodli, ie (Mom nadobudnutia udinnosti tejto Zmluvy sa v celom rozsahu ruSi a nahradza Ramcova zmluva 
o spolupraci uzavreta medzi zmluvnymi stranami dna 15.4.2021 s evidendnYm dislom 320210040 (dalej len spolodne „pdvodne zmluvy") 
pridom zavazky vyplyvajoce z povodnYch zmluv si zmluvne strany vysporiadajii do 30 dni od nadobudnutia udinnosti tejto Zmluvy: 
povinnost Udastnika vyti2ivat Slu2by Podniku v takom rozsahu a objeme, aby dosiahol minimalnu mesadnu fakturaciu dohodnut6 
v povodnej zmluve, spolu s podmienkami urdenia prevadzky a poplatkov, ktore sa zaratavaju do minimalnej mesadnej fakturacie, sa 
uplatnia podra pdvodnej zmluvy a2 do dria nadobudnutia kinnosti tejto Zmluvy. 

Za Podnik • • 
Slovak Telekom 
Bajkalski 28 

17,  67R 	vP 73. 

 

 

V Brati slave dna 	  
7. 25 

Slovak Telekom, a.s. 

Silvia Horvithova 

V mene/za 06astnika 

21, APR. 2022 
V Brati slave dria 	  EKO - podnik VPS 0 

Halallova 20, 832 90 Bratislava 
ItO: 004918" 	21 387022 

DPH: 120 22 

,7? 

EKO - podnik 
verejnoprospeinych sluiieb 

JUDr. Daniel Hulin 
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Príloha č.  1  k Rámcovej zmluve o spolupráci

Obchodné podmienky -Magenta Mobile

pre spoločnost' EKO -podnik verejnoprospešných služieb, lčo: 00491870

Upravujúce poskytovan ie a spoplatňovanie elektronických komunikačných služjeb poskytovaných spoločnost'ou Slovak Telekom, a.s. (d.alej len

„Sľ alebo „Podnjka) prostredníctvom mobilnej elektronickej komunjkačnej siete (ďalej len ,,mobilná sieťTelekom") a iných doplnkových služieb

poskytovaných k týmto službám (ďalej len „Služby").

Zvýhodnonó ceny služieb - Magenta Mobile

1.1     Podnik bude poskytovaťúčastnĺkovl služby dojednané v Fiámcovej zmluve a v tejto prílohe za zvýhodnenú zľavnenú cenu, ktoráje uvedená

nižšie. Typ základného balĺka služieb  Magenta Mobile bude vo vzťahu  ku  každej  prĺslušnej SIM  karte uvedený v ponuke  Podniku akceptovanej

zo  strany Účastníka.  Služby,  ktoré  nĺe  sÚ  dojednané v  Fiámcovej zmluve a v tejto  pri`lohe  sú  účtované  podľa aktuálnych  cennĺkových  cien.  Pod

pojmom „aktuálne cemĺkové ceny" sa rozumejú ceny Podniku uvedené v Cennĺku Služieb Podniku alebo v Cenni`ku mobilných telefónov a ich

príslušenstva Podniku   aktuálnych a účinných v čase  uplatnenia ceny . Cenni'k služieb Podniku je dostupný na www.telekom.sk.

Účtovanio hovorov.  Hovory do všetkých  národných sieti' sa účtujú  po sekundách.  Hovory do zahraničia -do zóny EÚ sa účtiijú  po sekundách

v prípade,  ak  sú  zahrnuté v základnom  alebo  Doplnkovom  balíku.  V ostatných  prípadoch  sa  účtujú  podla aktivovanej  Služby  a prĺslušného

štandardného cennĺka Podniku pre volania do zahraníčia.  Predplatený objem minút do mobilnej siete Telekom a fixnej siete ST, do mobilných

a fixných sietí ostatných národných operátorov alebo operátorov v krajinách EÚ sa čerpá na začiatku zúčtovacieho obdobia.

V prípade aktivácie balíkov Nekonečno Telekom, Nekonečno Slovensko, Nekonečno SF} a EU sa minúty do mobilnej siete Telekom a fixnej siete

ST  čerpajú  v rámci  uvedených  balĺkov,  to  znamená   mimo  pri`slušného  bali`ka  minút  do  sieti`  v SF}  a  EÚ.  Nevyčerpané  predplatené  objemy

Základných  a Doplnkových  balĺkov  sa  neprenášajú  do  d.alších  zúčtovacích  obdobĺ  a Účastnĺk  nemá  nárok  na  vrátenie  ceny  nevyčerpaných

Služĺeb a ani  ich  pomernú čast..

Čerpanie voľných minút ako aj bezplatné prichádzajúce roamingové volania a SMS/MMS správ v rámci  EÚ a krajín Andorra,  Monako, Nórsko,

Lichtenštajnsko a lsland je dostupné pri využ~aní regulovanej  roamingovej služby Euro roaming.

Magenla Mobile VPN Magenta Mobile Mini

lnternet v mobjle (4G)

Maximálna možná dostupná rýchlost. pre

dátové prenosy po vyčerpaní volného

objemu dát maximálnou rýchlost.ou (zahŕňa

aj 4G)

Vo lan ia v rámc i vps

Vorné minúty do SF(, v a do EÚ.

Prichádzaj úce roamingové vo lan ia EU(2)

Neobmedzenévolania

Volania Telekom nad rámec vorných minút

Ostatné národné siete v rámci SR a EÚ nad

rámec vorných minút

Volania do EÚ nad  rámec vorných  minút('.2)

Neobmedzené SMS/MMS

Cena za SMS v SFl a EÚ

Cena SMS do zahraničla

200 MB

64 kb/s

neobmedzene

neobmedzene v EÚ a zóne  1

500 MB

64 kb/s

neobmedzene

neobmedzene v EÚ a zóne  1
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MIC, Obchodné tajomstvo

Cena za MMS v SFl a EÚ

Cena MMS do zahraníčia

Dátový roaming

V pripade aktívnej sliižby Euro roaming sa vorné jednotky (minúty, SMS/MMS, dái8) čerpajú v ľámci predplatenéhD programu. V prípade programu bez voľných minút, SMS/MMS

pla(í(e spotrebcwané jednotky v zmysle aktuálneho Cenni'ka daného programu.

Odchádzaiúce hovow uskuiočnenó zo zóny 0 a  1  do zóny 0.1  a SR sú spoplatnené cenou v zmysle iabultq/vyššie. Odcháclzaiúce hovory zo zóny 0 a  1  do zón 2. 3 a 4 sú účtované

cenou vo výške  1,0247 €  s  DPH/min.

SMS/MMS odoslané zo zóny 0 a 1  do zóny 0,1  a SR sú spoplatnené cenou v zmysle tabun<y vyššie. SMS/MMS odoslané zo zóny 0 a  1  do zón 2` 3 a 4 sÚ Účtované cenou vo vyške

0,2978 € s DPH/SMS.

Ceny služby Euro roamirg platia v celej  EÚ bez ohľadu na siet., k`orá sa využíva. Uvedené sú ceny za minú(u hovoru.

Odchádzaiúce  hovory zo zóny 0 a  1  do zóny 0,  1  a SFl sú spoplatňované tariĺikáciou platnou pre odchádzajúce hovory usku{očnené v rámci  SFi zo siete Telekom na štandardnó

účastn(cke čísla iných §ietí SF` v zmysle zvoleného programu účastníka. Os`atné prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú spoplatňovanó minútovou tarifikáciou (60 + 60). Vo!ania

na  národné  špeciálne  čísla (napr.  audiotextové služby.  hlasovanie) sú  v zónach 3  a 4  spoplainené  cenou 3,9434 €/min.,  v zónach  0,1   a 21,9916  €/min.  Volania na národné

špeciá!ne čísla §ú vždy spoplatňovanó minúiovou tarifikáciou (60 + 60). Službu Euro roaming nie je možné súčasne kombinovat. s akýmikorvek inými zravami poskwovanými z ceny

Íoamingovych služieb.

ĺ')ZaodchádzaiúcevolaniazoSRv(om(oprípaclesapovažujúaivšstkyvolaniadozóny0a1.ZoznamkrajínzaradonýchdoZóny0jeuvedenývplatnomCemíkupreposkytovanie

služieb spoločnosii Slovak Telekom. a.s., časl. 8. pn službe Hcwory do zahraničia.  Pri programoch Magenta Mobile Siandard a vyššie sú voľné minúty dedikovanó ako odchádzajúco

hovory do  EÚ  na štandardné účastnícke Či'sla do všetkých  mobilných  sieii'.

((2)  Pre  proqram  služieb  Magenta  Mobile  Manager a  Magenta  Mobi!e VIP  plaií  neobmedzený  počet  minút  prichádzajúcich  volaní v  ľoamingu  v  EÚ  a  neobmeclzený  počet voľných
minútodchádzajúcichvolanldoEÚ,resp.vpripadeMagentaMobilevIpajdozónoal,ktorýjevšakpodmienenýdodržiavanímzásadkorektnéhovyuživaniaslužiebsostanoveným

limitom vo výške  1  000 mlnút prichádzajúcich volaní v roaminou v EÚ a odchádzajúcich hovorov do EÚ a do Zóny 0 a  1  za iedno zúčtovacie obdobie.
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Ceny za program Magenta Mobile - mesačné poplatky
Variant - Magenta Mobile VPN a jeho kombinácie

MIC, Obchodné tajomstvo

Cena za 1  SIM kartu mesačne
Základný balík

Magenta Mobile VPN

Popis
€bezDPH                     €sDPH

Zaradenie SIM kany do základného balíka služieb, ktorý obsahuje:
•        VPS   Nekonečno   -   neobmedzené   volania   v   rámci   SIM   kariet

Účastnĺka s aktivovanou službc)u VPS v SR.

•        Nekonečno  prichádzajúcich  hovorov EÚ -zahŕňa neobmedzený

počet  voĺných  prjchádzajúcich  minút  volanĺ  v  roamingu  v  rámcĺ

Európskej únie.

•       200 MBvoľnéhoobjemu dátvrámcisR a EÚ-po prečerpanĺ200

MB  zákazníkovi  v  prislušnom  zúčtovacom  období  bude  znĺžená

prenosová    rýchlost.   ĺ`a    64    kb/s    s    možnost'ou    manuálneho

dokupovania  dát  po  100  MB  za  jednorazový  poplatok  v tabunte

nižšie.

0,83                             1,00

Variant - Maaenta Mobile Mini a ieho kombinácie

Cena za 1  SIM kaľtu mesačne
Základ ný balík

Magenta Mobile Mini

Popis

€ bez DPH                     € s DPH

Zaradgnle SIM karv do základného balíka služieb, ktorý obsahuje;
•       VPS   Nekonečno   -   neobmedzené   volanja   v   rámci   SIM   kariet

Účastníka s aktivovanou službou vps v sFi.

•        50  minút  do  sieti  sR,  v  EÚ  -50  vorných  mjnút  odchádzajúcich

hovorov  na  štandardné  účastnĺcke  čĺsla  do  všetkých  mobilných  i

pevných sietí v SR, v EÚ,  do EÚ.

•        Nekonečno  prichádzajúcich hovoľov EÚ -zahŕňa neobmedzený

počet  vorných  prichádzajúcich  minút  volaní  v  roamingu  v  rámci

Európskej  únie.

•        100SMS/MMsdosR,vEúado EÚ-100bezplatných  sMS/MMS

správ do SR, v EÚ a do EÚ.

•       500 MBvolhéhoobjomu dátvrámci sR a EÚ-po prečerpaní500

MB  zákazníkovi  v  príslušnom  zúčtovacom  obdobi`  bude  znížená

prenosová    rýchlost.    na    64    kb/s    s    možnost.ou    manuálneho

dokupovania dát po  1  GB/2 GB za jednorazový poplatok v tabun(e

nlžšie.

4,00                          4, 80

Poznámka:
•        V prípade doakiivácie balíkov NekonečnoTo/ekom, SMS, MMs a NekonečnosFl, SMS/MMSvždy sauplíi]ňu/e aj  loo sMS/MMsdosF?, EÚ v rámci messčn©ho programu

a io ako prvé

•        Doplnkové baliíky auioma(icky nahrádzajú základné balíky, pričom plaií prayidlo. jedna sIM karia môže maí akJivny maximá/ne jeden hlssový, SMS /WIMS wk.

Doplnkové ba/íky automäiicky nahrádza!ú základné balĺky, pričom plaĺĺ pravidlo.. jedna S/M kana môže mať akíívny maximálne jeden h lasový,

SMS /MMS balík.
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MIC, Obchodné tajomstvo

Doplnkové balĺky

k základnému balíku

Magenta Mobile Mini

150 min  SR  a EÚ

Nekonečno SR +
SMS/MMS SR

Nekonečno SR a EÚ +
SMS/MMS SR a EÚ

Popis
Cena za 1  SIM kartu mesačne

€ bezDPH                    € sDPH

Zahŕňa    mesačne    150    minút   odchádzajúcich    hovorov    na   štandardné

Účastnĺcke čísla do všetkých sietí SR, v EÚ, zo SFi do EÚ.

Zahŕňa    mesačne    neobmedzený    počet   vorných    minút   odchádzajúcich

hovorov na štandardné účastni`cke čísla do všetkých mobilných i pevných sietí

vSF}zoSF}azEÚazároveňneobmedzenýpočetSMS/MMSsprávposlaných

na štandardné účastnícke čĺsla do siete SF( a v EÚ.

Zahŕňa    mesačne    neobmedzený    počet   voľných    minút    odchádzajúcich

hovorov na štandardné Účastnĺcke čĺsla do všetkých mobilných i pevných sieti'

v SFi  zo  SR a z  EÚ  do  EÚ  a  zároveň  neobmedzený  počet SMS/MMS  správ

poslaných na štandardné účastnĺcke či'sla do siete SFi, v EÚ  a do  EÚ.

5,60                           6, 72

16,00                             19,20

20,00                        24, 00

Poznámk8.
•        Uplaĺnenie balĺčkov obsahujúcich sMS/MMS sa mvzťahu/e na sMS správy a MMS správy odoslané na skráiene čísla s čísla sjužieb mobilnej zábzľvy, kioró sú spop/aiňované

osobilnou ĺaníou podía Cennĺka, ako ani m SMS/MMS spraiy poslane z viriuálnych Čĺsel, SMS bĺán, i-zones, PC Me§sengera, SMS 0ireclu.

•       V prípade dokupovania dáĺ bdíčkom Dáia ngvyše plsií prwidlo, Že po prečerpsní vorného obiemu dói ss dsná služba skiivuie ns záklsde žisdosti zákszník8, Vorrý ob!em

dáĺ so  šíandardnou  rychlostou sa nävyši  o vohný obiem  dá{ spomenuý v samoĺnom  balĺku  a naúčluie  sa  poplaĺok  za  dol(upovanie  dá[  podla vyššei  uvedEim/  ĺabullq/.

Zákazník si výšku dokupovania a adminisiráciu manuálneho dokupovania rriôže kedykoNek upraviť ĺ)rostrsdnĺcfvom m.ielekorri.sk/daianíivyše.

Dátové baličky
K   programu   služieb  je   možné  si   kedykoľvek  dokúpit'  dátový  bali'ček   podľa  vlastného  výberu  jednorazovo   alebo  foľmou automatického

dokupovania a dátovaťaj naďalej plnou Úchlost'ou. Navýšené dáta je možné čerpat. na území SF` a EÚ a zóny 1. Aďmĺ77ĺsíÄÁc/`Ĺ/ dáíouýc^ óa//í;.4oy

ie možné kedykcifvek upraviĺ prostredn ícívom m.fe/ekom.sk/daĺanavyše.

a/  jednorazové  navýšenie  dát  sa  vzt.ahuje  len  na  prebiehajúce  zúčtovacie  obdobie,  pričom  nevyčerpaný  objem  dát  sa  do  nasledujúceho

zúčtovacĺeho obdobia neprenáša;

b/ automatické navýšenie dát sa uplatňuje neobmedzene počas prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia, vždy po prečerpaní aktuálnehc)

objemu dát, pričom zakúpený a nevyčerpaný objem dát sa do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia neprenáša.

Balíček

Magenta                   M agenta                   Mage nta                  Magenta
Mobile                         Mobile                         Mobile                         Mobile

VPN                              Mini                            Basic                       S(andard

Magenta                 Magenta
Mobile                         Mobile

Manager                        VIP

Dáta navyše l 00 MB                                1,66

Dáta navyše l  GB                                                                        4,99                            4,99                           4,99'                           4,99                           4,99

Dáta navyše 2 GB                                                                       6,66                           6,66                            6,66                          6,66*                         6,60*

Dáta navyše l0 GB                                                                                                                                                                                                    18,32                            18,32

lndriiduálns cena na Í)okupovacie dáĺové balíčky sa uplalňuie pri suiormiickom ai iednorazovorri dokupovsní dáĺ.

•Poprenesenívoflhéhoobiemudátvmobilnejsietivramcisk{ivovanéhoprogramuslužiebvpríslušnomzúč{wacomobdobíbiJder")Žnédokupovíiľnažíadosťzákaznmadáĺový

bslík  podra wššie  uvedenei {abumy. Voíhý obiem dái v rámcí balíks Dála nawše je plalný v rárrici  z!Jčhyiscieho obdobia, v kĺorom bol  príslušny dáĺoiý balík awmvsný,  pričom

nespoirel>ované dála sa neprenášsjú do dälšieho zúčĺovacisho obdobĺa.

Doplnkové balíky

SD/HD

Nekonečno k

Neobmedzenému
internetu v mobile

Cena za 1  SIM kartu mesačne

€bezDPH                      €§DPH
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MIC. Obchodné tajomstvo

SD Nekonečno 3

Mbps*

HD Nekonečno 10

Mbps*

)átová sloboda s rýchlosťou 3 Mbps postačuje na:

•         prenosvídeavsDrozlĺšení

•        sledovanieonlinevideĺvsD kvalite

•        rýchle nači`tavaniewebstránok

•         použĺvanieaplikáciĺ

•        pohodlné chatctvanie

•        prijímanle a odosielanie e-mailov so stredne ven<ými prílohami

•        audiokonferenciecezaplikácie akoTeams, Webex

'rémiová kvalita s rýchlost.ou  10 Mbps postačuje na:

•        prenosvideavovysokom HDrozlĺšeni'

•        sledovaníeonlinevideáv HDkvalite

•        ýchle nači'tavaniewebstránok

•        pohodlnéchatovanie

•         prijímanieaodosielaniee-mailovaj sväčšími  pri'lohami

•        vjdeokonferencie cez aplikácie ako Teams, Webex, zdieranie súborov, videí

25,00                        30, 00

30,00                        36, 00

Pozn  V prípade ak si Učasiník počas doby iĺvania ieiĺo RZ dokúpi daĺoin/ balik v aplikácii TELEKOM a na www.ielekom.sk, iak v aplikacii TELEl(OM a na i^miw {elekom sk  budú

zobrazBné ceny bBlíkov v zmysh3 Cenníka služieb mobilne/  sieíe plainého v čase kúpy dá[ového balíka.  Zíavy na dokúpený dálovy bam(  dohodnuĺé v iei[o   Flámcovei zmlwe sa

uplainia až vo ĺak{úrs doĺučBnBi za ĺakiuračné obdobie, v kiorom si Účasiniík  dokúpil dá(ový ba/ík

•Akĺiváciou balĺčku SD Nekonečno 3 lvlbps slebo HD Nekonečno 10 Mbps ie mí)žné po spoĺrebovaní vomého obiemu dái v zúčloiiacom obdobĺ, v kĺorom bol balĺček aklivovany

naddsi dáicM/ať pri rýchlosĺi rnaximálrw 3Mbps pri SD Nskonečno a mí"irnálne  10 Mbps s HD Nekonečno na územĺ SR, EÚ a zóny 1. SD Nekonečno 3 Mbps alebo l!D Nekonečno

10  Mbps nie ie možné kombinovaĺ so Zdielanĺm dáĺ z Mobilneho im3meĺu.  V pripade zaradenia SIM s programom  MsgenĺB Mobile do  pĺogramu Biznis Da{a Shaĺe,  balíčsk SD

Nekonečno 3 Mbps/HD Nekonečno  10 Mbps sa budô uplaiňovať až po vyčerpanĺ volnéhi) obiemu dái danej SIM  zaĺaderiej do programu Biznis Daia Share.

Voíný objem dái v mmci balĺka Dála nĹ(wse ie plaĺný v rámci zúčlovaciBho obdobia, v klorom bol prís/ušný dáloý balík aklivovsný. pričom nespolrebovanó dá{a ss nôprenášBjúi do

ďslšieho zúčfovacieho obdobia

V i)rípade dokupovania dái balíčkorri Oáia navyše plaĺí pravidlo, Že po prečeĺpaní voíného objeĺriu dál sa daná služba aklivuje na zák/ade Žiadosli záka2níka  Voĺhy obiem dái so

štandsĺdnoij richlosl!ou sa nmýši o vomý obiem dái spomenutý v samotnom bslíku s naúč{uje sa poplaĺok za dokupovanie dá{ v zmysle Cenniks ĺ)ie Dokupovanie dá{. Zókazník si

výšku dokui)ovania a adminis[ráciu rnanuálneho dokupovania môže kedykolvek uprai/iť prosírednícívom m ĺelekomswdalanavše.

Účíovaniehovorov.Hovorydovše[kýchnáĺodnýchsioiísaúčĺiýúposekundách.Hovoĺydozahrsničia-dozónyEÚsaúčiuiúposekundáchvpĺípade,aksúzahrnu[évZáklEidnom

alebo Doplnkovom balíku. V ostainých priĺ)íidoch sa účiuiú podra akiivovanej Služby a pĺíslušného šĺandanJného cenníka Podniku pre volania do zshraničia.  Predplaĺeny ob/em

iTmúi do mobilnej sieie Telekom a íixnei siele ST, do mobi/nych a Íixných sieĺi osĺaĺnych náĺodných operáíorov alebo opeĺá(orov v kĺsiinách EÚ sa čerpá na začialku zúčĺovacieho

obdobia    V prípade  aklivácie  balíkov Nekonečrio Telekom.  Nekonečno Slovensko,  Nekormčno  SR a EU sa minúiy do mobilnej  siele  Teli}kom a lixnei sieĺe  ST Čerpajú v ramci

uvedenýchba/íkov,[oznamenámimopríslušnéhobalíkamnúldosieíivSFlaEÚ.Nev)/čerpanépredplaleneobjemyZákladnýchaDoplnkovychbalíkovsaneprônáša!údoďalších

zúč[ovacích období a Účas[ník nemá nárok na vrájenie ceny mvyčerparľych Služieb a ani ich pomemú časĺ. Up/äJnsnie balíčkov obsahujúcich SMS/MMS sa nevzĺahuie na SMS

správy a MMS spravy odoslané na skráĺene čísla a čísla s/užieb rriobilnej zábavy, kloré su spoplamované osobilnou lanĺou podla Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané z

virĺuálnycli čisel, Slvls bíán a SMS Dir©c(u

1.2    Zmluvné  strany sa dohodli,  že  Podnik  poskytne  Účastnĺkovi  nasledujúce zľavy (v prĺpade,  ak  boli  v Zmluve  dohodnuté  d.alšie  podmienky

vzniku  nároku  Účastníka  na  poskytnutie  zliav,  tak  Podnik  poskytne  tieto  zĺavy  až  po  splnení  pri'slušných  dohodnutých  podmienok);  Cena  za

vyskladnenie  SIM  karty je  vo  výške  0.  V  cene  sú  zahrnuté  nasledujúce  služby:  Podrobný  výpis  hovorov  poskytovaný  na  www.telekom.sk,

Vyhotovenie kópie zmluvy, Výmena SIM  kariy,  Poskytnutie kódov PIN2/PUK2, Zmena telefónneho čísla,  Opis faktúry staršei ako  1  mesiac.

Biznis Data Share

Druh SIM  karty

Dátová SIM

Hlasová SIM

Počet ko ntraktov
Mesačný poplatok za SIM

€  b@z DPH

Objem dát z firemného programu je možné čerpat. na územĺ Slovenskej republiky a EÚ.

F.iremný program                     zd.ieHamý ob.,®m dä`         M#äiEr°eč#nsé##š#uch
Dátové a hlasové SIM

Mesačný poplatok za dáta balík

€ bez Dpti                                  € s DPH
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ITII MIC, Obchodné tajomstvo

Biznis Data Share 50 GB

EÚ
50 GB                                                 20                                                                   100,00                                           120,00

Dátové balíčky

K   programu   služieb  je   možné  si   kedykorvek  dokúpit.  dátový  balíček   podĺa  vlastného  výberu  jednorazovo   alebo  formou  automatického

dokupovaniaadátovat.ajnad.alejplnouýchlost.ou.NavýšenédátajemožnéčerpaťnaÚzemíSRaEÚazóny1.Aďm/77/ŠÍÄác/ÚdáíowícA4a//'c.:Aiov

ie možné kedykoívek upraviť pros[rednĺcwom m.ĺelekom.sk/daíanavyše.

a/  jednorazové  na\n}šenie  dát  sa  vzt'ahuje  len  na  prebiehajúce  zúčtovacie  obdobie,  pričom  nevyčerpaný  objem  dát  sa  do  nasledujúceho

zúčtovacieho obdobia neprenáša;

b/ automatické navýšenie dát sa uplatňuje neobmedzene počas prebiehajúceho zúčtovacleho obdobia, vždy po prečerpanĺ aktuálneho objemu

dát, prlčom zakúpený a nevyčerpaný objem dát sa do nasledujúceho zúčtovacíeho obdobia neprenáša.

Jednorazo latok za aktiváciu
Balíček                                                                                     Vomý objem dát

€ bez DPH                                              € s DPH

Dáta navyše  1  GB EU

(so zníženou rýchlosťou po vyčerpaní dát)
1  GB                                                                                       6.00                                                           7,20

Dáta navyše 5 GB EU

(so zníženou rýchlosťou po vyčorpanĺ dát)
5 GB                                                                          20,00                                                 24,00

Ceny sú wedené v € bez DPH/SIM karia/aktivácia

Tariĺikačný inierval v rámci objemu dát zahmutého v mesačnom paušálnom poplatku je t kB, t j. pri ukončení jednoMíého pripoienia k službe Mobjlný inteme( je prenesený objem

dát zaokľúhrovaný vždy na celé  kB  nahor.

Pozn. V prípade ak sí Účas{ník počas doby írvania ĺeiío RZ dokúpi dďioiý balík v splíkácii TELEKOM  a na www ĺelekom sk, isk v  aplikácii TELEKOM a na i^iww.ĺelekomsk budú

zobĺazené ceny balĺkov v zmysle Cenníka služieb mobilnei sieĺe plalného v Čase kúpy dá[ového balíka.  Zíavy na dokúpený dáioiú bam dohodnuié v ĺeiĺo   Rámcovej  zmluve sa

up/ainia až vo Ísk{úre doručenei za Íalmjračné obdobie, v kiorom si Účastník  dokúpil dáic^ý balík

•      Hlasovýľoaming-Euroroaming

Služba Euro Fioaming ie našou priamou odpoveďou na požiadavku  EÚ v oblasti znižovania poplatkov za roamingové hovory a je zameraná na

uŽívateľov,  ktorí počas  vykonávanla  svoiich  pracovných  povinnostĺ často  cestujú  do  rôznych  kraiĺn  Európy a  špeciálne  EÚ.   Pri využívaní teito

roamingovejslužbynezávisi',vktorejsietijezákaznĺkvnavštĺvenejkrajineprihlásený-vovšetkýchplatiarovnakétariú.Verkávýhoda{ejtoslužby

ievnízkychcenáchzaminútuvolaniaazaodoslanúSMSatiežvsekundoveitarifikácieprevolaniavrámciEÚ.

V rámci  EÚ  a krajín  Nórsko,  lsland,  Lichtenštajnsko,  Monako,  Andorra  čerpáte  voľné  minúty a SMS/MMS správy po  prečerpaní voľných  minút

voláte a posielate SMS/MMS za cennĺkové ceny volaní a SMS/M MS správ do ostatných národných sieti'.

Odchádzajúce hovory*        Prichádzajúce hovory
Zóna

Odchádzajúce sMS             Odchádzajúce MMS

správy"                              správy" *

€bezDPH          €sDPH     €bezDPH          €sDPH     €bezDPH          €sDPH     €bezDPH          €sDPH

Zóna o a l                                                 0,1000            0,1200            zdaľma           zdarma             0,0600            0,0720             0,0600            0,0720

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

Zóna 3                                                      3,2833            3, 9400             1,6250             t , 9500             0,3250            0,3900            0,3250            0,3900

Zóna 4                                                       3.2833            3, 9400             1,6250             1, 9500             0,3250            0,3900            0,3250            0,3900
V  pn'pacle  aktívnei.  služby  Euro  roaming  sa voľné  ieclno(ky (minúty.  SMS/MMS,  dáia)  čeľpaiú  v  rámci  predplaieného  programu

minút, SMS/M MS platíie spotrebované jednoiky v zmysle aktuálneho cenníka daného programu.

aj  v zóne 0  a  t .  V pn`pade  programu  bez vorných

•  Odchádzaiúce hovory uskutočnené zo zóny 0 a  1  do zóny 0,  1  a SR sú spoplatnené cenou cenou Lwedenou v tabun<e vyššie. Odchádzajúce hovory zo zóny 0 a  1  do zón 2 a 3 sú

účiované cenou vo výške  1,0247 € s DPH/min.

•* SMS/MMS odoslané zo zóny 0 a  1  do zóny 0,1  a SR sú spoplatíiené cenou cenou uvedenou v laburke vyššie, SMS/MMS odoslané zo zóny 0 a 1  do zón 2 a 3 sÚ Účtované

cenou vo výške 0,2978 € s DPH/SMS/MMS.

Ceny služby Euro roamipg platia v celei EÚ bez ohľadu na sieť, ktorá sa využíva. Uveclené sú ceny za minútu hovoru.

Odcháclzajúce hovoíy zo zóny 0 a 1  do zóny 0.  1  a SR sÚ spoplaiňované tartfikáciou platnou pre oďchádzaiúce hovory uskutočnené v ráínci SR zo siete Telekom na šiandardné

účastníckečíslainýchsTeiíSFivzmyslezvolenéhoprogramuúčastníka.Ostatnéprichádzajúceaodchádzajúcehovoľysúspoplatňovanémmúiovoutamkáciou(60+60).Volania

na národné špeciálne čísla (napr. audiotextové služby. hlasovanie) sÚ v zóne 3 spoplatnené cenou 3,9434 €/min„ v zónach 0,1  a 21.9916 €/min. Volania na národné Špeciálne
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čís!a sú vždy spoplaiňované "nútovou tarilikáciou ( 60 + 60). Službu Euro roaming nie je možné súčasne kombinovst. s akýmikowek inýml zľavsmi poskyiovanými z ceny

roamingových služieb.

Zóm 0: Krajiny EÚ okrem SR viátano zamDrských území a Vatikán
Poznámka:  Kĺajiny EÚ okrem SR vrátane zámorskych  územĺ ku dňu vyhotovenia Cení`ika s dostupnosťou služby' Azorskó osirovy. Belg icko,  Bulharsko. Česká republika. Dánsko,

Désirade.  Es!ónsko,  Fínsko,  Francúzska  Guyana,  Francúzsko,  Gibraltár.  Gľécko.  Guadeloupe,   Holandsko,  Chorváisko.  ĺrsko,  Južný  Cyprus.   Kanárske  ostrovy   Liwa,   Lotyšsko,

Luxembursko,  Maďarsko,  Madeiĺa,  Malta,  Mana-Galante.  M@rii ni k,  Mayot(e.  Nemecko.  Porsko.  Poriugalsko,  Fiakúsko,  Réunion,  Rumunsko,  Saintss,  Slovinsko.  Sväý  Bariolomej,

Svätý Martin, Španielsko, Švédsko, Taliansko

Zóna  1.  Andoría,  lsland,  Uchtenštainsko,  Monako.  Nórsko

Zóna 2: Albánsko, Aljaška, Americké  Panenské ostrcyvy. Argentína, Austrália, Azeĺt)ajdžan,  Barbados.  Bielorusko,  Bosna a Heícegovina,  8razília,  Čierna  Hora,  Čile, Čína.  Dominika,

Eoypt,  Ekvádor,  Filjpíny, Galapágy, Grenada. Guatemala. Guemsey, Haiti. Havajské ostrovy, Honduras, Honokong , lridia, lndonózia.  lzrael, Jamajka, Japonsko, Jorsey, Južná Atrika,

Kanada,  Katar, Kazachstan,  Keňa,  Kirgizská republika,  Ki rgizská republika,  Kolumbia. Kórea,  Kosovo,  Kwa/t, Soverné Maceclónsko,  Malajzia, Mexiko,  Ostrov Man,  Panama, Peru.

PoÍ`oriko, Fluská lederácla. Samoa, San Maríno, Saudská Arábia, Sinoapur, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty amencké. Srbsko, Sri Lanka, Svätý Krištof a Nevis, Sväty vmceni

a Gľenadíny, Šva) čiarsko, Tadžikisian,  Taiwan, Thajsko, Tibet,  Turecko,  Ukrajina,  Ventá  Bľitánia.,  Ven<onočný osiíov

•  Na Vemú Britániu sa vzťahuje prechodné obdobie do 30.6.2022, počas ktorého sa uplatňujú  Pravidlá využívania roammgových služieb   rovnaké ako sú Pravidlá využívania

roamingových služieb  pre  kľaji ny EÚ.  Podnik si vyhradzuie  právo toto prechodné  obdobio predížit'`

Zóna  3.  Afganistan,  Alžírsko,  Ameĺíckó  Samoa.  Angola,  Anguilla.  Antarktĺda,  Antigua  a  Barbuda,  Armónsko,  Aruba,  Ascension,  Bahamy,   Bahrajn,  Bangladéš,   Belizo,  Benjn,

Bemudy,  Bhuián,  Bolívia,  Botswana,  Britské  Panenské  osirovy.  Brunej.  Burkina  Faso,  Burundi.  Cookove  oslrovy.  Čad.  Diego  García,  Dominikánska  republika.  Džibuisko,  Enirea,

Etiópia, Eiiópska tederatívna demokratická ropublika, Faerské ostíovy. Fidži, Falklandy. Francúzska Polynézia, Gambia, Georgia. Ghana, Grónsko. Gruzínsko, Guam. Guantanámo.

Guinea. Guinea-Bissau. Guyam, Holandské Amily, lrak, lrán, Jemen, Jorďánsko, Južný sudán, Kajmsnie ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kinbali, Komoíy, Kongo, Kostarika,

Kuba,  Laos,  Lesotho,  Libanon,  Li béna,  Lĺbya.  Macao,  Madagaskar.  Malawi,  Maldivy,  Ma[j,  Mariány,  Maíoko.  Marshallove  ostrovy,  Maun'ci Lis,  Mauritá"a.  Mikronézia.  Mianmarsko

(Bama),  Moldavsko.  Mongolsko,  Mon(ssrrat,  Mozambik,  Namíbia.  Nauru,  Nepál.  Niger,  Nigéria.  Mkaragua,  Niue,  Noriolk,  Nová  Ka!edó"a.  Omán,  Pakistan,  Palau,  Palestĺnske

územia,  Papua-Nová Guinea,  Paragusj.  Pobrežiô Slonoviny.  Flovníková Guinea.  Rwanda,  Salvádor,  Senegal,  Severné Seychev.  Sierra Leone.  Somálsko, Stíedoafrickó mpublika.

Sudán, Surinam, Svazi/sko, Svätá Helena, Svätá Lucia. Svätý Peter a Mchal, Svatý Tomáš a Pn.ncov ostrov, Sýria, Ša!amúnove ostrovy, Tanzánia, Togo, TokelaLi, Tonga, Trinidad a

Tobago,  Tu"sko,  Tuíkménsko,  Tuíks  a  Caicos.  Tuvalu,  Ugandat  Uruguaj,  Uzbekistan,  Vanuaiu,  WaJlis  &  Futuna,  Vonezuela.  Wetnam,  Východný  Timor,  Zambia.  Novy Zéland,

Zlmbabwe

Zói`a 4:  Ostatné  krajjny,  roaming  na lodiach,  roaming v ljetadlách  a sate!jinĺ operáiori

•      Dátovýroaming -Webroaming

Zóna

Zóna 0 a 1

10,0000

10,0000
Taľilikačný int.wal pľo zónu  1  je t  kB, pľo zóny 2, 3 a 4 jo taríĺikačný int®wal 100 kB.

Účtuie sa  každý začatý tarifikačný inierval. Zákazníkovi  stačl využívat` hlasovy program a píístup  na intemet alebo službu  lntemet v mobile,  či  Mobilný intemet so  zdieraním dát.

Dátové služby sÚ spoplstnené podJa objemu prenesených dát.

Dátové píenosy na báze G ms.  EDGE. UMTS, HSDPA v siet.ach Íoamíngoých parinerov.

Zóna0`l(rajinyEÚokremSFlvrátanezámor6kýchúzomíaVatikán

Poznámka:  Krajlny EÚ okrem SR vráiane zámorslqm území ku dňu vyhoiovenia Ceí`nĺka s dostupnost.ou stužby+ Azorské ostrovy,  Belgicko, Bulharsko. Česká republika, Dánsko.

Désiíade.  Estónsko,  Fĺnsko,  Francúzska  Guyana,  FrBncúzsko,  Gibraltár,  Grécko.  Guadeloupe.  Holandsko,  Choívátsko.  ĺísko,  Južný  Cyprus.  Kanárske  ostrovy,  Litva,  Lotyšsko.

Lux©mbursko.  Maďarsko.  Madôi ra.  Malta,  Mana€alanie,  Maítinik,  M ayotte.  Nemecko,  Porsko,  Poriuoalsko.  Rakúsko.  R6union.  Rumunsko,  Saintes,  S!ovi nsko,  Svätý  Bartolomei,

Svätý Marlin, Španielsko, Švédsko, Taliansko

Zóna  1 ' Andorra,  lsland.  Lichtenšlajnsko.  Monako.  Nórsko

Zom 2; Albánsko. AJisška,  Americké  Panenské ostrovy. Aľoentĺna, Austra!ia. Azerbajclžan, Barbados,  8ielorusko,  Bosria a Heícegovlna.  Braz{lia. Čierna Hora, Čile, Čína.  Dominika,

Egypt, Ekvádor,  Filipíny, Galapágy, Grenada, Guatemala, Guemsey, H aiti.  HBvajské ostrovy. Honduras. Honokono. lnďa, lndonózia,  lzrael, Jamaika, Japonsko, Jersey, Južná Aĺnka,

Kariada.  Katar,  Kazachstan,  Keňa,  Kirgizská republika.  Kiroizská republika.  Ko!umbia,  Kórea.  Kosovo,  Kuvait, Sevemé  Macedónsko.  Malajzja.  M Bx]ko.  Ostrov Man,  Panama.  Peru.

Portoriko. Ruská federácia, Samoa. San Marino. Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, Spo/ené ŠiáD americké. Srbsko, Sn' Lanka, Sväty Krištof a Nevis, Svatý Vinceni

a Gronadíny,  Švaičiarsko,  Tadži kistan.  Taiwan,  Thajsko,  Tibet,  Turecko,  Ukľai ina,  Ven<á  Briiánia. , Ven<onočný ostrov

'  Na Verkú  BriiÉniu  sa  vzt.ahuje  prechodne  obdobie  do  30,6.2022,  poča§  ktorého sa  uplaiňui.ú  Pravidlá využívania  roamingovych  služieb    rovnaké  ako  sú  Pravidlá  využívania

roamingových služieb pre krajiny EÚ.  Podnik si vyhradzuje právo toio píechodnó obdobie predl'Žiť`

Zó"  3.  Afganistan,  A!žĺrsko,  Americká  Samoa.  Angola,  Anguilla,  Antarktl`da,  Antigua  a  Barbuda,  Aíménsko,  AÍuba,  A§cônslon,   Bahamy.   Bahíain,   Banglacléš.  Belize,  Benin,

Bemudy, Bhután,  Bolívia.  Botswana,  Britské  Panenské osirovy,  Brunej.  Burkina Faso,  Burundi. Cookove osirovy, Čad, Diego García,  Domnikánska republika.  Džibuisko,  Eritrea,

Etiópia. Etiópska tedeľatívna demc)kratická republika, Faer§kó ostrovy, Fidži, Falk!andy, Francúzska Pownézia, Gambia, Georgia. Ghana, Grónsko, Gruzínsko, Guam. Guantanámo,

Guinea, Guinea-Bissau. Guyana, Holandské Aniily, lrak, lrán, Jemen, Jordánsko, Južný Sudán, Kajmanie osirovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kin.bati, Komory, Kongo. Kostaíika,

Kuba,  Laos,  Lesoiho.  Libanon,  Libéĺia,  Líbya,  Macao.  Madagaskar,  Malawi,  Maldivy,  Mali,  Mariány,  Maroko,  Marshallove  osirow.  Mauriclus,  Mauíitánia,  Mikronézia,  Mjanmarsko

(Bama).  Moldavsko,  Mongolsko,  Montserrat.  Mozambik,  Nsm`bia,  Nau",  Nepál.  Mger.  Nigória,  Mkaíagua.  Niue,  Norfolk,  Nová  Kaledónia,  Omán,  Pakisian,  Palau.  Palestínske

územia,  Pspua-Nová Guinea,  Paraouaj,  Pobrežio Slonoviny,  Rovni`ková Gujnea,  Flwancla,  Salvádor.  Senega]. Sevemé Seychely, Sierra  Leone, Somálsko, Stíedoafrická republika,

Sudán, Surinam, Svazijsko, Svatá H©lena, Svätá Liicia, Sväiý Peteí a Michal, Svätý Tomáš a Princov osirov, Sýría, Ša!amúnove ostíovy, TanzáJ`la, Togo,  Tokelau, Tonga.  Trinidad a
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Tobago.  Tunisko,  Turkménsko,  Turks  a  Caicos.  Tuvalu.  Uganda.  Uruguaj,  Uzbekistan,  Vanuaiii,  Wallis  &  Futuna.  Venezuela.  Wetnam,  Východný  Timor,  Zambia.  Nový  Zéland.

Zimbabwe

Zóna  4:  Ostatné kraiiny.  Íoaming  na lodiach,  roaming v lietadlách  a satelitnĺ operátori

i      Medzinárodnéhovory

Číslo tarifného  pásma

Satelitné siete

Cena za každou začatú minútu hovo"

€ bez DPH

Zóna 0: Aljaška,  Rakúsko,  BelgickD, Bulharsko, Ksnada, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika.  Dánsko.  Estónsko.  Fínsko. Francuzsko, Grécko, Havaiské os!rovy, Holandsko, lsland,

Írsko,  Lotyšsko,  Lichienštajnsko,  Litva,  Luxembursko,  Maďarsko,  Malta,  Nemecko.  Nórsko,  Poľsko,  Poľiugalsko,  Porloriko.  F!iJmunsko,  Slovinsko.  Španielsko,  Švédsko.  Tallansko

Ven<á  Britáma,  Americké PanBnskó ostrovy,  USA, Vaiikán

Zona  1 :  Austľália,  Bemudy.  Kostarika.  Guam.  Hongkong.  Čína,  lndia.  lndonézia,  Izrael,  Japonsko,   Malaizia,  Mexiko,  Monako,  Novy  Zéland,  Perii,  Kórejská  republika.  F`uská

ĺederácia, Singapur, Južná Afrika, Švajčiarsko, Thaisko, Ukrajina, Uzbekistan, Venezuela

Zóna 2: Albánsko, Alžírsko, Amencká Ssmoa, Andorra, Angola, Argentína, Bahamy, Bahíajn,  Banglacléš, Bielorusko, Bosna a Hercegovina,  Brunej. Burundi,

Kambodža.  Kolumbla.  Dominĺka,   DominikáJ`ska  republika,  Egyp(,   Francúzska  Guyana,  Ghana,  Guadeloupe,  Guatemala.  Čile.  lrán.  Jordánsko,  Kuvait,  Laos,   Libanon.   Macao.

Severné Macedónskor MarĹinik,  Maun`cius, Mo!davsko,  Mongolsko, Čiema Hora, Namíbiat Holandské Antily,  Niger, N igéria, Sevemé MaTiányt Pakistan, paJestínske územia, Panama,

Parag uaj,  Fillpíny.  Fléun`ion,  San  Man'no,  Saudskó Arábia,  Srbsko.  Srí  Lanka,  Sýria,  Taiwan,  Tadžikistan,  Tuľecko,  Spojené  arabské  emiráv,  Uruguaj, Veľkonočný ostrov,  Vietnam,

Jemen, Zambia

Zóna  3:  Aĺganistan,  Anguiĺla,  Antigua  a  Barbuda.  Arménsko,  A"ba.  Azerbaidžan,  Barbados.  Belize,  Benin,  Bolívia,  Botswana,  Brazĺlia,  Bntské  Panenské  ostrovy,  Burkina  Fsso,

Guinea-Bissau,  Kamerun,  Kapverdy,  Kajmanie  ostrovy,  Slredoafrická republika,  Komory,  Pobrežle  Slonoviny,  Džibutsko,  Ekvádor,  Salvádor,  Rovníková Guinea,  Etiópi a,  Faerské

ostrovy.  fidži.  Francúzska  Polynózia. Gambia, Gruzínsko.  GibraJiár. Grónsko.  Gíenada, Qujnea, Guyana,  Haiti.  Honduras. Čad.  lrak, Jamajka.  Kazachstan, Koňa,  Kirgizská republika,

Losoiho,  Libéria,  Líbya,  Maďagaskar,  Malawi.  Maldivy.  Mali,  Marshallove  ostrovy.  Mauriiánia,  Mikronózia,  Montsemi,  Maľoko,  Mozambik,  Mjanmaľ§ko,  N6pál,  Nová  Kaledónia,

Nikaragua, Omán.  Katar.  Flwanda,  Svätý Kĺištoĺ a Nevis,  Svšiá Lucia,  Seneoal.  Seychely, Južný Sudár.,  Sväý Pe`er a Michal,  Svätý Vinceni a Grenadĺny. Sijdán,  Surinam,  Tanzánia,

Togo, Tri nidad a Tobago, Tumsko, Turkménsko, Turks a Caicos,  Usanda, Zimbabwe

Zóna  4:  Ascénsion,  Antarktída,  Austra]ian  Ex(.  Territories  ,  Bhután,  Kongo.  Cookove  ostrovy,  Kuba,  Diego  García,  Východný  Tlmor.  Eritrea,  Falklandy.  Kin`bati,  Severná  Kórea,

Mayotte, Nauru,  M ue,  Norĺolk,  Palau.  Papua-Nová Guinea. Západná Samoa. Svaty Tomáš a Princov osirov. Sierľa Leone, Šalamúnove osirovy. Somálsko, Svätá Helena, Svazjjsko.

Tokelau,  Tonga,  Twalu. Vanuatu.  Wams &  Fuiuna,  Zair

Saielilné siete. Aero, Emsat. lnmarsai A, 8, 8 HSD,  M,  M4,  MHSD,  Min",  lriďum, MCP, Thuraya

1.3    Pod  pojmom  .Conník Služiob  Podniku.  sa  rozumie  Cennĺk  pre  poskytovanie  služieb  Podniku,  čast Cennĺk  pre  poskytovanie  služieb

prostrednĺcwom  mobilnej siete aktuálny v čase poskytnutia Služíeb.

Pod pojmom .aktuálno connĺk"! con)f sa rozumejú ceny Podniku uvedené v Cenn(ku Služieb Podniku alebo v Cenni'ku mobilných telefónov

a ich  pr(slušenstva Podniku aktuálnych a účinných v čase poskytnutia zravy.

Zľavy sÚ  poskytované vždy v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom nastalo splnenie podmienky pre ich poskytnutie. Zľavy a zvýhodnené ceny sa

nevzťahujú  na  audiotextové  (služby  s  pridanou  hodnotou),  contentové  volania  a  služby,  resp.  volania  a  služby  vykonané  na  osobftné  čĺsla

spoplatňované osobitným spôsobom (charftatĺvne volania a pod.).

t .4    Všeobecné dojednania  k hlasovému a dátovému roamingu

Pravidlá využĺvania roamingových služĺeb sa vzt.ahujú  na krajiny,  ktoré sú  ku dňu uzavretia tejto Zmluvy/Dodatku za podmienok dcyhodnutých v

Úchto Obchodných podmienkach súčast.ou EÚ alebo EEA EFTA zoskupenia.. Na krajinu, ktorá počas trvania tejto Zmluvy prestane byt.súčast.ou

EÚ alebo EEA EFTA zoskupenia, sa počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po tom, ako túto zmenu Podnik oznámi Účastni'kovi, prestanú

uplatňovat. pravidlá využĺvania  roamingových  služieb a spotreba v  roamingu v takejto krajine  bude  spoplatnená podĺa v danom  čase  platnej

tarifjkácie pre zónu,  do  ktorej  bude  krajina zaradená.

8.      NadštandardnévýhodyaAkcie.
Účastník je oprávnený využívat'v plnei miere akcie Podniku na podporu predaia mobilných služieb a tovarov, avšak výhody poskytované danou

akciou sa nebudú môcť kumulovat.s výhodami posknovanými Účastnĺkovi na základe Fiámcovej zmluvy.
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V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi akciovými podmienkami a podmienkami dohodnutými Rámcovou Zmluvou, za predpokladu, že nebude

možnékumulovaťvýhodyvyplývaiúcezkonkrétnejakciePodniku,jeÚčastnĺkoprávnenývyužft.-zvolit'sivyužitievýhodneiši`chpodmienokpodľa

vlastného uváženia. Účastník zároveň berie na vedomie a súhlasĺ s tým, že počas celej doby trvania pri'slušného dodatku k zmluve o poskytovanĺ

vereiných  služieb  alebo  iného  dokumentu,  na základe  ktorého  bola  daná  akcia  Účastníkovi  poskytnutá alebo  aktivovaná,  má  Podnik  právo

predkladat. Účastnĺkovi vyúčtovanie služíeb aktivovaných na predmetnej SIM karie vo forme samostatnej faktúry.

Poskytnutie dodatočných zliav

Osobmázľava
Podnik poskytne  Účastnĺkovi osobitnú zravu:

a)      v úhrnnej výške  l 536 € s DPH (slovom jeden tisíc pätsto tridsat.šest. Em -d.alej len „osobiúiázlava na koncovó zariadonia"), ktorú si

môže Účastník uplatnit. iba na nákup koncových  zariadenĺ od  Podnĺku  s uplatnením štandardných (neakciových) cien  uvedených v

príslušnom cenníku  koncových zariadení Podniku (Biznis cenni'k MT k programom Magenta Mobile a  MT Profesional  Plus Classic),
ak nie je v tejto prílohe dohodnuté  inak.  Cena príslušného koncového zariadenia s DPH,  platná v čase kúpy  príslušného koncového

zariadenia  Účastníkom,   bude  tvorit.  čiastkovú  osobĺlnú  zľavu  na  koncové  zariadenia  poskytnutú   Podnikom  Účastni'kovi;  súčet

čiastkových  osobftných  zliav na  koncové zariadenia,  na  ktoré  má  Účastník nárok  podľa tohto pĺsm.  a),  môže dosiahnut. maximáliie

sumu  úhrnnej osobitnej zlavy na koncové zariadenia;

Nárok na poskytnutie osobitnej zľavy podĺa písm.  a) si môže  Účastník uplatnit. v čase odo dňa účinnosti tejto Zmluvy počas celej doby iej trvania.

V prípade zániku Zmluvy zaniká nárok Účastníka na uplatnenie si zostávajúcej (nevyčerpanei) siimy príslušnei osobitnei zravy.  Účastni'k zároveň

berie  na vedomie  a súhlasí,  že  v pri'pade  predčasného  ukončenia Zmluvy zo  strany Účastnĺka je  povinný zaplatiť Podniku  doúčtovanie  ceny

podľa čl.  lv ods.  2 Zmluvy.

V prípade, ak Účastnĺkovi vznikne nárok na osobitnú zravu na koncové zariadenia vo výške  prislúchajúcej alikvótnej čiastky, ale ju do momentu

píedčasného ukončenia tejto zmluvy nevyčerpá,  Účastnĺkovi nevzniká nárok na uplatnenie  prislúchajúcej allkvótnej čiastky osobitnej zĺavy na
koncové zariaden ia.

Zostávajúca (nevyčerpaná) suma prĺslušnej osobitnej zľavy na koncové zariadenia dohodnutá v Zmluve sa ku dňu nadcibudnutia Účinnostj

tohto  Dodatku pripoči'ta k osobitnej zľave na koncové zarladenia dohodnutej v písm.  a).

Strana 9 z 9


