Ev. číslo zmluvy:

Dohoda o zmene zmluvy o poskytovaní verejných služieb
uzatvorená podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1

Účastník
meno, priezvisko / obchodné meno / názov
trvalé bydlisko / miesto podnikania / sídlo
rodné číslo / IČO
číslo OP / DIČ
IČ DPH
Číslo účtu IBAN
zapísaný:
e-mail / telefónne číslo / iný kontakt
v zastúpení:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
(ďalej len ako „Účastník")

1.2

Podnik
obchodné meno
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
bankové spojenie
IBAN
zapísaný

:
:
:
:
:
:
:
:

v zastúpení

:

SWAN Mobile, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35 680 202
2020324317
SK2020324317
Tatra banka, a.s.
IBAN SK80 1100 0000 0029 2615 8003 TATRSKBX
v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 2958/B
Ján Mrva, na základe plnomocenstva
(ďalej len ako „Podnik“)

1.3

Účastník a Podnik týmto v zmysle § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení (ďalej len „Zákon”) uzatvárajú túto Dohodu o zmene zmluvy o poskytovaní verejných
služieb (ďalej len „Dohoda").

2.

PREDMET DOHODY

2.1

Na základe tejto Dohody sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o poskytovaní
verejných služieb ev. č. ... zo dňa ... (ďalej len „Zmluva“):
2.1.1. Mení sa bod 2.1. Zmluvy, ktorý znie:
Podnik sa počnúc dňom 01.01.2017 zaväzuje poskytovať Účastníkovi nasledovné Služby
prostredníctvom Mobilnej siete Podniku (ďalej len „Služby“, jednotlivé Služby samostatne aj
len ako „Služba“) za cenu, spôsobom a za podmienok ďalej uvedených v Zmluve, Cenníku
Služieb (ďalej len „Cenník“) a v aktuálne platných Všeobecných podmienkach spoločnosti
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SWAN Mobile, a. s. na poskytovanie verejných dátových mobilných elektronických
komunikačných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“):
Služba: 4G INTERNET v2.0
číslo pridelenej SIM karty: ___________________.
2.1.2. Mení sa bod 4.1. Zmluvy, ktorý znie:
„Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.“
3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1
3.2

Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté touto Dohodou, zostávajú v platnosti bezo zmien.
Táto Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 31.12.2016.
Zmluvné strany berú na vedomie, že poskytovanie Služby 4G INTERNET V1.0 končí dňom
31.12.2016. Cena za Službu 4G INTERNET V2.0 je uvedená v Cenníku, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť a prílohu tejto Dohody.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej
forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni a ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu
ju vo vlastnom mene podpisujú.
Táto Dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú zo zmluvných strán.

3.3

3.4

3.5

V .... dňa

V ..... dňa

Za Podnik:

Za Účastníka:

____________________________

____________________________

Ján Mrva, na základe plnomocenstva zo dňa 01.12.2015
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