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Telefónne číslo
Óislo SIM karty
Program služieb
Voliteľné služby

+421948016610
894210432010004367
02 Fér s platbou na faktúru
Odporučte a zlskajte
Hlasová služba
100 minút do SR a celej EU

Poskytovateľ: 02 Slovakra, s.r.o., so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. DIČ: 2020216748. IČ DPH·
SK.2020216748. IC0.35 848 863 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel; Sro. vložka
číslo : 27882/B

a
Pôvodný

účastnlk :

Titul, meno, priezvisko
Adresa

Ivan Horvát

číslo

Rodné

Kontaktné tel.
Email

číslo

a
Nový

účastnlk:

fyzická osoba o fyzická osoba- podnikateľ o právnická osoba 181
Obchodné meno
Mestské stredisko kultúry a športu
Sídlo
Námestie A. Hlinku.1, 95301 Zlaté Moravce
Štátna príslušnosť
SLOVENSKÁ
iCOIOIC/ lČ pre DPH
42208033 / /
Zápis
Kontaktné tel. člslo

E·mail
Fakturačná

adresa;

Obchodné meno
Adresa

Mestské stredisko kultúry a športu
Námestie A . Hlinku 1, 9530~ Zlaté Moravce

Kontakt pre fakturäctu - zasielanie elektronickej faktury:
Titul, meno, priezvisko
Kontaktné tel. číslo
+421907239294
E-mail
mskszm@szm.sk

štatutárny orgán (vypfňa ten právnfckä osoba):
Spôsob ptatby:
Inkaso - Inkasný limit o
Bankové spo1enie (predčlslie, číslo účtu, kôd a nézov banky) 000000-2968633255, 0200, 0200 ·Všeobecná
úverová banka, a.s.
Bankový prevod l8l
Poštové poukážka o
Účastník svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie a súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje v rozsahu
wedenom v tejto Zmluve Poskytovateľ spracúval na účely informovania Účastnfka o službách, ponukach.
novinkách a ďalších informáciách vzťahujúclcl'I sa k Poskytovateľovi.

V prlpade, že nesúhlasíte, označte:

o NIE

Nový účastni!< žiada o zverejnenie telefónneho eisla v zozname účastnfkov :
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o
Poskytovateľ, Pôvodný účastnfk a Nový účastník sa týmto dohodli na nasledovnom:

1. Pôvodný účastník postupuje práva a záväzky zo zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je
poskytovaníe služieb elektronických komunikácií prostrednlctvorn SIM karty s číslom uvedeným vyššie a
uzavretej medzi Pôvodným účastnlkom a Poskytovateľom na Nového úéastnlka; a

2. Nový účastnlk tieto práva a záväzky Pôvodného účastnlka v yplývajúce z uvedenej zmluvy o poskytovaní
verejných sluzi eb preberá v celom rozsahu.
3. V prlpade aktivovaných Extra bal íčkov bude Pôvodnému účastn íkovi účtovaná alikvótna časť poplatku za
príslušný Extra baliček za alikvótny počet j ednotiek do okamihu prevodu práv a záväzkov. Novému účastníkovi
bude účtovaná alikvótna časť poplatku za príslušný Extra balíček za alikvótny počet jednotiek od okamíhu
prevodu práv a záväzkov .

4. V prlpade programu služieb 02 Paušál bude v zúčtovacom období. v ktorom dôjde k prevodu práv a záväzkov
Pôvodnému účastn íkovi účtovaná alikvótna výška mesaeného poplatku za obdobie do okamihu prevodu práv a
záväzkov . Novému účastníkovi bude účtovaná v zúčtovacom obdobl. v ktorom dôjde k prevodu prav a záväzkov
allkvótna výška mesačného poplatku za obdobie od okamihu prevodu práv a záväzkov

5. Suhlaslm so zasielanlm elektronlckej faktúry na emailovú adresu (ak je uvedené v časti "Kontakt pre fakturáciu
!BI
- zasielanie elektronickej faktury".) a lebo na portál Moje 02.
6. Účastn lk svojim podpisom potvrdzuje, že bot Poskytovateľom lnfonnovaný o možnosti vybrať si alternatívneho
poskytovateľa roamingu ako aj o spôsobe, akým
poskytovateľ

si možno zvoliť roamingové služby, ktoré alternatívny

roamtngu poskytuj e.

7. Nový účastni!< a Poskytovate ľ sa týmto dohodli, že al< Nový účastn ík poruší svoju povinnosť v zmysle čf. 4.2
Všeobecných podmi,enol< využívať Službu v súlade so Zákonom, Zmluvou a Všeobecnými podmienkami. q. Nový
účastník sa dopusti zneužitia Služby (i) automatickým generovanlm prevádzky; (ii) využívaním tzv. GSM brán; {iii)
využitím SIM karty na zabezpečenie spojenia medzi tretími stranami nedovoleným presmerovaním
telekomunlkačne1 prevádzky pripojenlm na zaríadenie shítlace na automatické smerovanie prevádzky; {iv)
využívaním tzv . nekonečných . resp. neobmedzených volanl za účelom získanie flnanCného prospechu (napr.
získavanie Kreditu), Nový účastntk sa zaväzuje Poskytovateľovi na základe jeho výzvy uhradil' zmluvnú pokutu vo
výške 100€ za každé takéto zneužitie Služby vo vzťahu ku každej SIM karte. prostredníctvom ktorej došlo k
zneužitiu, a to aj opakovane.

Nový účastnlk svojim podpisom na tomto dokumente potvrdzuje. že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými
podmienkam! poskytovania verejných elektronických komuni kačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej
siete Poskytovateľa a že mu bola odovzdaná vyššle uvedená SIM karta spolu s PIN a PUK kódmi.
i;>ohoda o postúpenl práv a prevzatí záväzkov nadobúda platnosť a účinnosť dna 06.02.2015.
Učastníci podpísaním tohto do1<umentu prostredníctvom 1echn,ického vybavenia Poskytovateľa súhlasia so
spracovaním svojho podpisu a súvisiacich biometrických údajov, ktoré jednoznačne
úeastnikov (Biometricky podpis).
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V zastúpení: Katarína Horváthová
Kód predajcu: TSD01 ,00021 .50001

Miesto a dátu m: Z!~té Moravce, 06.02.2015

02 Stov.tkla. uo. Avpark Towl'f Elnstelnov.i 24 851 01 Bratlsfa,·a S Slcwakia t 800 020202 www.o2.slc
upu~na v otd>odt!OITI '991'111 O~rtsll)I -

ilnttsla•-a 1odel.ti Sro \llol<a: 21~ KO 3SS481i1 otC SIUO'l02167U

f}

8

0

