PODMIENKY SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM,
A. S., PRE POSKYTOVANIE DOPLNKOVEJ SLUŽBY
PLATBY ZA PRODUKTY TRETÍCH STRÁN
(ĎALEJ LEN „PODMIENKY“)

1.	Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej
len „Podnik“), vydáva tieto podmienky pre poskytovanie doplnkovej služby platby za produkty tretích strán (ďalej len „Služba
platby za produkty tretích strán“). Služba platby za produkty tretích strán je spoločným označením pre Službu T-Platba a Službu
ostatné platby.
2.	Tieto Podmienky obsahujú základné obchodné podmienky pre
poskytovanie Služby platby za produkty tretích strán. Podmienky
ďalej vymedzujú základné práva a povinnosti Podniku a Účastníkov ako používateľov Služby platby za produkty tretích strán.
3.	Na základe týchto Podmienok Podnik umožní Účastníkovi realizovať Transakciu za účelom úhrady ceny za digitálny obsah,
služby založené na hlasových službách, elektronické lístky objednané Účastníkom od Dodávateľov alebo v rámci charitatívnej
činnosti realizovanej Dodávateľom, u ktorých takúto úhradu Podnik umožnil. Uvedené znamená, že Účastník je oprávnený v rozsahu týchto Podmienok uhradiť cenu za digitálny obsah, služby
založené na hlasových službách, elektronické lístky Dodávateľov
alebo vykonať úhradu v rámci charitatívnej činnosti realizovanej
Dodávateľom formou vyúčtovania vo faktúre za Služby Podniku
poskytnuté Účastníkovi počas príslušného zúčtovacieho obdobia
alebo z predplateného Kreditu (s výnimkou časti kreditu tvoriacej
tzv. Bonus, z ktorého nie je možné realizovať Transakciu).
1. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
1.1.	Službou platby za produkty tretích strán sa rozumie Služba Podniku, ktorej predmetom je možnosť Účastníkov využívajúcich niektorý z mesačných programov Služieb (ďalej len „Fakturované služby“) alebo Predplatené služby, realizovať Transakciu v súvislosti
s nákupom digitálneho obsahu, služieb založených na hlasových
službách, elektronických lístkov od Dodávateľov alebo v rámci
charitatívnej činnosti realizovanej Dodávateľom. Službou platby za
produkty tretích strán je Služba T-Platba a Služba ostatné platby.
Služba platby za produkty tretích strán nie je Platobnou službou.
1.2.	Služba T-Platba je Služba platby za produkty tretích strán poskytovaná Podnikom, umožňujúca Účastníkom využívajúcim
Fakturované služby alebo Predplatené služby poskytované prostredníctvom Mobilnej siete Podniku realizovať Transakciu.
1.3.	Služba ostatné platby je Služba platby za produkty tretích strán
poskytovaná Podnikom, umožňujúca Účastníkom využívajúcim
Fakturované Služby alebo Predplatené Služby poskytované
prostredníctvom Pevnej alebo Mobilnej siete Podniku realizovať
Transakciu.
1.4.	Transakciou sa rozumie prevod finančných prostriedkov vykonaný Podnikom na základe pokynu alebo súhlasu Účastníka udeleného prostredníctvom telekomunikačného zariadenia, ktorý je
určený v prípade Služby T-Platby na nákup digitálneho obsahu,
ktorý sa využíva a spotrebúva len prostredníctvom telekomunikačného digitálneho zariadenia alebo iného zariadenia informačných technológií a v prípade Služby ostatné platby na nákup digitálneho obsahu, ktorý sa nevyužíva alebo nespotrebúva výhradne prostredníctvom digitálneho zariadenia, digitálneho obsahu,
ktorý je poskytnutý v rámci SMS, služieb založených na hlasovej
službe, elektronických lístkov alebo v rámci charitatívnej činnosti
(digitálny obsah, služby založené na hlasových službách, elektronické lístky a charitatívna činnosti sú ďalej označené spoločne ako „Produkty“ alebo jednotlivo „Produkt“), pričom platba sa
vykoná Podniku a Podnik koná iba ako sprostredkovateľ medzi
Používateľom Služby platby za produkty tretích strán a samotným Dodávateľom Produktov, za predpokladu, že Podnik takýto
prevod za podmienok uvedených v týchto Podmienkach umožnil.
Transakcia nie je Platobnou operáciou.

1.5.	Dodávateľom je tretia osoba, ktorá dodáva Produkty. V prípade Služby T-Platba je Dodávateľom obchodný partner Podniku
alebo 3. osoba ponúkajúca Produkty dostupné prostredníctvom
Dodávateľa. Dodávateľom sa rozumie aj subjekt realizujúci charitatívnu činnosť, v prospech ktorej sa vykonáva Transakcia.
1.6.	Používateľom sa rozumie Účastník Zmluvy o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby poskytovanej Podnikom,
ktorá je Fakturovanou službou, pri ktorej došlo v dôsledku využitia Služby platby za produkty tretích strán k zaúčtovaniu hodnoty
Transakcie do súvisiacej faktúry za Služby Podniku, resp. ktorá je
Predplatenou službou, pri ktorej došlo v dôsledku využitia Služby
platby za produkty tretích strán k započítaniu hodnoty Transakcie
oproti Kreditu.
2. S
 POLOČNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU PLATBY
ZA PRODUKTY TRETÍCH STRÁN
2.1.	Systém Podniku umožňuje Používateľovi pri využití Služby platby za produkty tretích strán zadávať úhradu ceny vybraných
Produktov Dodávateľov (realizovať Transakciu); vykonávanie
úhrady je však možné využiť len pri tých Produktoch, pri ktorých
to Podnik umožňuje. Ak ide o realizovanie Transakcie, ktorej hodnota je Používateľovi vyúčtovaná vo faktúre za Fakturované služby alebo započítaná voči Kreditu pri Predplatenej službe, ktoré
sú poskytované prostredníctvom Mobilnej siete, zadanie úhrady
sa realizuje s použitím SIM karty.
2.2.	Využitím Služby platby za produkty tretích strán sa rozumie nákup vybraných Produktov Dodávateľov s úhradou prostredníctvom Podniku.
2.3.	Nevyhnutnou požiadavkou pre využitie Služby platby za produkty
tretích strán je existencia platne uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb, predmetom ktorej je poskytovanie Fakturovanej alebo Predplatenej služby a v závislosti od Produktu, pri ktorom Účastník využíva Službu
platby za produkty tretích strán, aj aktívna SIM karta a priradené
telefónne číslo (MSISDN) a prípadne aj prístup na internet a neexistencia výskytu takej prekážky, ktorá by v súlade s týmito Podmienkami bránila využitiu Služby platby za produkty tretích strán
(napr. prerušenie poskytovania Služby platby za produkty tretích
strán alebo dosiahnutie ustanoveného limitu). V prípade výskytu
prekážok Podnik nie je povinný poskytnúť Službu platby za produkty tretích strán. Rovnako nie je povinný technicky zabezpečiť
objednanie alebo poskytnutie Produktu.
2.4.	Objednanie a poskytnutie objednaného Produktu je vzťahom
medzi Dodávateľom a Používateľom. Podnik nie je povinný
objednanie ani poskytnutie objednaného Produktu nijako právne zabezpečiť a nie je povinný objednaný Produkt poskytnúť
namiesto Dodávateľa. Podniku v tejto súvislosti nevznikajú iné
povinnosti, ako tie uvedené v týchto Podmienkach. Podnik vystupuje len ako subjekt poskytujúci Službu platby za produkty
tretích strán a v závislosti od konkrétneho Produktu aj ako technický partner umožňujúci objednanie Produktov a prípadne aj
ich poskytnutie a vo vzťahu k objednanému Produktu nevystupuje v žiadnom inom postavení. Podnik nijako nezodpovedá za
neposkytnutie objednaného Produktu zo strany Dodávateľa ani
za jeho obsah, rozsah a kvalitu.
2.5.	Uzatvorením obchodu a zrealizovaním Transakcie sa Používateľ
zaväzuje uhradiť cenu Produktu v prospech Dodávateľa prostredníctvom Podniku.
2.6.	Úhrada ceny Produktu prebieha tak, že v deň objednania Produktu príde (i) v prípade predplatených Služieb Podniku k zníženiu hodnoty Kreditu o cenu objednaného Produktu alebo (ii)
v prípade fakturovaných Služieb Podniku k zaúčtovaniu sumy za
Produkty do faktúry za Služby Podniku. Následne v lehotách dohodnutých medzi Podnikom a Dodávateľom, resp. medzi Podni-

kom a technickým partnerom, Podnik zabezpečí, aby bola suma
ceny za Produkt zaslaná Dodávateľovi.
2.7.	V niektorých prípadoch dôjde (i) k zníženiu hodnoty Kreditu
o cenu objednaného Produktu alebo (ii) k zaúčtovaniu sumy za
objednaný Produkt do faktúry za Služby Podniku až v deň doručenia textovej správy SMS, ktorá bude Účastníkovi doručená
po objednaní Produktu najneskôr nasledujúci deň. Je možná aj
kombinácia spôsobu zníženia hodnoty Kreditu podľa predchádzajúcej vety so spôsobom podľa predchádzajúceho bodu.
2.8.	Účastník Predplatených služieb je pre účely využitia Služby
platby za produkty tretích strán povinný udržovať disponibilný
Kredit vždy minimálne v takej výške, ktorá zodpovedá hodnote
ním realizovanej Transakcie a výške ceny Služby EKS nevyhnutnej na realizovanie Transakcie (ak sa uplatňuje). Produkt nie je
možné objednať, ak (i) je Kredit po odpočítaní tzv. Bonusu nižší
ako súčet ceny Produktu a ceny Služby EKS Podniku, ktorá bola
použitá pri objednaní Produktu (napr. cena textovej správy SMS)
alebo (ii) je Účastník v omeškaní s plnením svojho akéhokoľvek
splatného záväzku voči Podniku.
2.9.	Výška Transakcií realizovaných Účastníkom počas kalendárneho mesiaca nemôže súhrnne prekročiť 300 eur. Do limitu 300
eur sa započítava aj suma Platobných operácií vykonaných v danom kalendárnom mesiaci. Výška jednotlivej Transakcie nesmie
prekročiť 50 eur. V prípade prekročenia uvedených limitov Podnik nemusí Transakciu vykonať; jej vykonanie Podnikom nie je
v rozpore s týmito Podmienkami. Podnik je oprávnený uvedené
limity meniť.
2.10.	Poskytovanie Služby platby za produkty tretích strán môže byť
prerušené bez predchádzajúceho upozornenia zo strany Podniku, ak:
a. Používateľ Služby platby za produkty tretích strán porušil tieto
Podmienky,
b. Účastník porušil povinnosti zo Zmluvy o poskytovaní verejných
služieb, dôsledkom čoho je prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Fakturovanej alebo Predplatenej Služby,
c. Používateľ je dôvodne podozrivý z vykonania podvodného
konania pri využívaní Služby platby za produkty tretích strán
alebo z konania smerujúceho k neuhradeniu ceny Produktov
hradených prostredníctvom Podniku a Služby platby za produkty tretích strán,
d. Používateľ má evidované pohľadávky po lehote splatnosti za
nakúpené Produkty hradené prostredníctvom Podniku a Služby platby za produkty tretích strán,
e. Účastník pri ktoromkoľvek zmluvnom vzťahu medzi Podnikom
a Účastníkom má evidované pohľadávky po lehote splatnosti,
f. k prerušeniu bude Podnik povinný pristúpiť podľa rozhodnutia
príslušného štátneho orgánu Slovenskej republiky,
g. došlo k zablokovaniu SIM karty alebo
h. nastali okolnosti, s ktorými je podľa Všeobecných podmienok
spojené prerušenie alebo obmedzenie, prípadne ukončenie
poskytovania Služieb.
2.11.	Účastník berie na vedomie, že prerušenie poskytovania Služby
platby za produkty tretích strán znamená, že nebude môcť vykonávať Transakcie.
2.12.	K ukončeniu dočasného prerušenia Služby platby za produkty
tretích strán, ktorej využitie bolo prerušené rozhodnutím Podniku, dôjde pominutím dôvodov, pre ktoré bolo zo strany Podniku
dočasne prerušené poskytovanie Služby platby za produkty tretích strán. Pri prerušení poskytovania Služby platby za produkty
tretích strán z dôvodu prerušenia poskytovania Služby elektronických komunikácií je možné tak učiniť až po obnovení poskytovania Služby elektronických komunikácií. Na obnovenie možnosti využívania Služby platby za produkty tretích strán nemá
Účastník právny nárok, ak bolo využitie Služby platby za produk-

ty tretích strán prerušené Podnikom podľa týchto Podmienok a aj
po zániku týchto dôvodov existuje dôvodná obava, že si Účastník
nebude plniť svoje záväzky podľa Všeobecných podmienok alebo týchto Podmienok alebo je pravdepodobné opätovné zneužitie Služby platby za produkty tretích strán.
2.13.	Používateľ je povinný užívať Službu platby za produkty tretích
strán v súlade s týmito Podmienkami, ako aj s platnými právnymi
predpismi, najmä chrániť pred tretími osobami svoju SIM kartu.
V prípade, že Používateľ sprístupní svoju SIM kartu alebo umožní k nej prístup tretej osobe, dôjde k jej strate alebo odcudzeniu
alebo prostredníctvom SIM karty sprístupní tretej osobe pripojenie do siete internet (zdieľanie internetového pripojenia prostredníctvom prenosného aktívneho bodu – tzv. „Hot Spot“), nesie
plnú zodpovednosť za úkony (obchody) uskutočnené takýmito
osobami, akoby tieto úkony (obchody) vykonal sám. Samotné
použitie SIM karty, ako aj vykonanie úkonov smerujúcich k realizácii Transakcie (zaslanie SMS, úkony v súlade s pokynmi Dodávateľov) sú dostatočnými dôkazmi, že ide o Transakciu vykonanú
Používateľom a Podnik nie je povinný vrátiť Používateľovi sumu
takto vykonanej Transakcie.
2.14.	Používateľ znáša úhradu ceny za objednané Produkty prostredníctvom stratenej SIM karty v plnej výške až do času, keď skutočnosť, že došlo k strate alebo odcudzeniu SIM karty, oznámil
Podniku spôsobom podľa Všeobecných podmienok.
2.15.	Používateľ je povinný informovať Podnik písomne o Transakcii,
ku ktorej nedal príkaz, ako aj o chybe alebo inej nezrovnalosti
v poskytnutej Službe platby za produkty tretích strán, okamžite
potom, ako túto skutočnosť zistí.
2.16.	Používateľ môže voči Podniku reklamovať výlučne výšku ceny
vyúčtovanej, resp. odrátanej z Kreditu, pokiaľ jej výška nezodpovedá cene Produktu hradenému prostredníctvom Služby platby
za produkty tretích strán. Reklamácia bude vybavená najneskôr
do 30 dní odo dňa jej doručenia Podniku.
2.17.	Podnik určí spôsob vybavenia reklamácie v lehote podľa predchádzajúceho bodu. Ak sa preukáže opodstatnenosť reklamácie,
v dôsledku čoho vznikne Podniku povinnosť vrátiť Používateľovi
hodnotu Transakcie, prípadne jej časť, bude táto Používateľovi
uhradená, a to formou pripísania v prospech výšky Kreditu SIM
karty užívanej Používateľom (pri Predplatených službách Podniku), prevodom na účet v prípade Fakturovaných služieb alebo
započítaním voči cene ostatných Služieb fakturovaných Používateľovi Podnikom, ak nedohodne Podnik s Používateľom iný
spôsob vysporiadania.
2.18.	Podnik je oprávnený poveriť vybavovaním reklamácie tretie osoby, ktoré uvedie na svojej internetovej stránke.
2.19.	Podanie reklamácie nemá odkladný účinok na povinnosť zaplatiť
cenu Transakcie.
2.20.	Daňový doklad na zakúpený Produkt, ako aj potvrdenie o vykonaní Transakcie je povinný Účastníkovi vyhotoviť Dodávateľ.
Podnik je považovaný len za platobné miesto a inkasanta ceny
zakúpeného Produktu, a je súčasne osobou oprávnenou k výberu ceny Produktu zakúpeného Účastníkom.
2.21.	Poskytnutie daňového dokladu za dodanie Produktu je Účastník
oprávnený reklamovať a vyžadovať u Dodávateľa.
2.22.	Cena každého Produktu je uvedená u každého Produktu, a to
v mene euro (EUR) (prípadne v mene, ktorá menu euro nahradí
ako menová jednotka platná v Slovenskej republike). Prostredníctvom Služby platby za produkty tretích strán možno uhradiť
cenu za Produkt len v eurách, resp. v mene, ktorá menu euro
nahradí ako menová jednotka platná v Slovenskej republike.
2.23.	Zodpovednosť Podniku za škody spôsobené v dôsledku porušenia povinností Podniku podľa týchto Podmienok je obmedzená
na povinnosť vrátiť cenu Produktu neoprávnene uhradenú prostredníctvom Služby platby za produkty tretích strán.

3. SLUŽBA T-PLATBA
3.1.	Službu T-Platba nie je potrebné osobitne aktivovať a je možné
využiť ju prostredníctvom internetového pripojenia.
3.2.	Pri využití Služby T-Platba a použití internetového portálu prostredníctvom internetového prehliadača v počítači sa Účastník
identifikuje zadaním MSISDN a jednorazového prístupového
hesla alebo v závislosti od nastavenia Dodávateľa môže tento
sám vykonať identifikáciu Účastníka.
3.3.	Účastník berie na vedomie, že využitie Služby T-Platba môže
byť podľa nastavenia Dodávateľa možné len prostredníctvom vybraných typov zariadení – napr. len prostredníctvom mobilného
telefónu alebo, naopak, len prostredníctvom stolového počítača
alebo iného zariadenia. Tieto podmienky využitia Služby T-Platba
určuje Dodávateľ a nie Podnik.
3.4.	Po vykonaní Transakcie Dodávateľ informuje Používateľa o vykonanej Transakcii, a to jedným z nasledovných spôsobov v závislosti od nastavenia predajnej schémy Dodávateľa:
a. zobrazením informácie priamo na portáli, cez ktorý sa realizuje
Transakcia, alebo
b. zaslaním e-mailu na registrovanú e-mailovú adresu, alebo
c. zaslaním krátkej textovej správy.
3.5.	Poskytovanie Služby T-Platba môže byť prerušené na základe
žiadosti Účastníka o blokovanie Služby T-Platba vykonanej telefonicky na tel. čísle 0800 123 456 alebo osobne na predajnom
mieste Podniku.
3.6.	K ukončeniu dočasného prerušenia Služby T-Platba vykonanej na základe žiadosti o blokovanie Služby T-Platba zo strany
Účastníka je nutné, aby Účastník zadal požiadavku o odblokovanie Služby T-Platba, a to telefonicky na tel. čísle 0800 123 456
alebo na ktoromkoľvek predajnom mieste Podniku.
3.7.	Reklamáciu v súvislosti so Službou T-Platba je možné uplatniť
výlučne písomne v lehote 3 kalendárnych mesiacov, odkedy nastala skutočnosť, ktorá je predmetom reklamácie.
3.8.	Obsah, rozsah alebo kvalitu objednaného Produktu, ako aj
správnosť počtu a hodnoty vykonaných Transakcií realizovaných
podľa požiadavky Dodávateľa, je Používateľ oprávnený reklamovať priamo u Dodávateľa.
4. SLUŽBA OSTATNÉ PLATBY
4.1. Službu ostatné platby nie je potrebné osobitne aktivovať.
4.2.	Objednanie Produktu prebieha spravidla prostredníctvom textových správ SMS, resp. prostredníctvom WAP a textových správ
SMS. Podnik alebo Dodávateľ môžu stanoviť konkrétnejšie
podmienky a postupy objednávania Produktov, ktoré je potrebné dodržať, uvedené sa týka najmä stanovenia údajov alebo
jedinečného identifikátora, ktoré musí Účastník použiť pri objednávaní konkrétnych Produktov od Dodávateľov. Okamihom doručenia textovej správy SMS Podniku sa objednávka Produktu
považuje za prijatú. Objednanie služby založenej na hlasovej
službe môže prebiehať aj tak, že Účastník zavolá na definované telefónne číslo, na ktorom je poskytovaná služba založená
na hlasovej službe; sprístupnenie služby založenej na hlasovej
službe závisí od podmienok Dodávateľa. Objednanie digitálneho
obsahu, ktorý je poskytnutý v rámci SMS, môže prebiehať aj tak,
že Účastník zašle SMS na definované číslo v definovanom tvare
a digitálny obsah mu je poskytnutý v spiatočnej SMS. Pri realizácii Transakcie v rámci charitatívnej činnosti objednávací proces
neprebieha. Účastník realizuje Transakciu v rámci charitatívnej
činnosti zaslaním SMS na definované telefónne číslo a prípadne
aj v požadovanom tvare, resp. vykonaním telefonického hovoru
na definované telefónne číslo; ustanovenia druhej časti týchto
Podmienok sa uplatnia primerane.
4.3.	Používateľ si môže overiť posledných päť Transakcií realizovaných v súvislosti s nákupom digitálneho obsahu (okrem digitálne-

ho obsahu poskytnutého v rámci SMS) a elektronických lístkov
(ak Používateľ realizoval aj Platobné operácie, môže si overiť
posledných päť zrealizovaných Transakcií a Platobných operácií), a to spôsobom popísaným na internetovej stránke Podniku.
4.4.	Hodnota Transakcie realizovanej v súvislosti s nákupom digitálneho obsahu poskytnutého v rámci SMS, služby založenej na
hlasovej službe alebo v rámci charitatívnej činnosti je Používateľovi vyúčtovaná vo faktúre za elektronické komunikačné služby
ako cena elektronickej komunikačnej služby so zvýšenou tarifou
(zvýšená tarifa odchádzajúceho hovoru, zvýšená cena SMS, prípadne aj spätnej SMS). Cenové podmienky a spôsob účtovania
ceny za Produkty podľa tohto bodu sú uvedené v príslušnom
Cenníku pre služby Mobilnej siete alebo Pevnej siete.
4.5.	Reklamáciu súvisiacu s poskytovaním Služby ostatné platby je
Používateľ oprávnený podať v lehote do 30 dní odo dňa, keď
nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie,
ktoré nebudú podané písomne (s výnimkou reklamácie podľa
nasledujúceho bodu) alebo ktoré budú doručené po uplynutí
30-dňovej lehoty, nebudú akceptované.
4.6.	Podnik pri vykonávaní Transakcií v súvislosti s úhradou ceny
za elektronické lístky a digitálny obsah (s výnimkou digitálneho
obsahu, ktorý je Používateľovi poskytnutý v rámci SMS) spolupracuje so spoločnosťou ELET, s. r. o., so sídlom Gorazdova 24,
811 04 Bratislava, IČO: 31 394 981, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka
číslo 8936/B. Reklamáciu v súvislosti s Transakciami realizovanými v súvislosti s úhradou ceny Produktov podľa tohto bodu je
Používateľ oprávnený podať predovšetkým:
a. e lektronicky na e-mailovej adrese: reklamacie@smsplatba.sk;
b. telefonicky na telefónnom čísle: 02/5479 2279;
c. p oštou: Gorazdova 24, 811 04 Bratislava.
4.5.	V reklamácii je Používateľ povinný uviesť svoje identifikačné
údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno,
adresu bydliska, resp. sídla alebo miesta podnikania, IČO spolu
s uvedením telefónneho čísla SIM karty, ktorého sa reklamácia
týka, a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie.
4.6.	Na reklamácie týkajúce sa Transakcií realizovaných v súvislosti
so službami založenými na hlasových službách, v súvislosti s digitálnym obsahom poskytovaným v rámci SMS alebo Transakcií
vykonávaných v rámci charitatívnej činnosti sa primerane vzťahujú Všeobecné podmienky.
4.7.	Pri Transakciách v súvislosti s digitálnym obsahom poskytnutým
v rámci SMS, so službami založenými na hlasových službách
a pri Transakciách realizovaných v rámci charitatívnej činnosti
vyhotovuje daňový doklad Podnik.
4.8.	Poskytnutie daňového dokladu pri Transakciách v súvislosti s digitálnym obsahom poskytnutým v rámci SMS, so službami založenými na hlasových službách a pri Transakciách realizovaných
v rámci charitatívnej činnosti je Účastník oprávnený reklamovať
a vyžadovať u Podniku.
4.9.	Pri Transakciách realizovaných v súvislosti s nákupom digitálneho obsahu poskytnutého v rámci SMS, služieb založených na
hlasovej službe alebo Transakciách realizovaných v rámci charitatívnej činnosti sa zodpovednosť Podniku za škodu primerane
spravuje Všeobecnými podmienkami.
5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1.	Akékoľvek práva a povinnosti Podniku a Účastníka výslovne
neupravené v týchto Podmienkach sa primerane spravujú Všeobecnými podmienkami, ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak. Pojmy používané v týchto Podmienkach majú rovnaký
význam, aký im je pripísaný vo Všeobecných podmienkach, ibaže by z týchto Podmienok vyplývalo iné. Podnik je oprávnený tie-

to Podmienky jednostranne meniť. Zmenu oznámi niektorým zo
spôsobov uvedených vo Všeobecných podmienkach a zmenené
Podmienky zverejní na svojej internetovej stránke a predajných
miestach.
5.2.	Na Službu platby za produkty tretích strán sa vzťahujú Osobitné
podmienky pre poskytovanie platobných služieb, ak to vyplýva
z rozhodnutia (obdobného aktu) príslušného orgánu verejnej
moci alebo z právnej úpravy.
5.3.	Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom
1. marca 2018. Účinnosťou týchto Podmienok sa rušia a nahrádzajú Podmienky doplnkovej služby T-platby spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., účinné od 12. februára 2016. Odkaz na Podmienky doplnkovej služby T-platby spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
je odkazom na tieto Podmienky.
V Bratislave dňa 1. 9. 2020
Slovak Telekom, a. s.

